
 

 

UCHWAŁA NR XI/89/19 

RADY GMINY WRÓBLEW 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki  

pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, ust. 6, ust. 6a, art. 34a i art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 

i poz. 1815), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Wróblew 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/268/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 

20 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych in-

nych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Wróblew (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5240 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmia-

ny: 

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Ustala się średnią miesięczną wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości 80,00 

złotych na jeden etat nauczycielski.”; 

2) w § 5 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„4. Dyrektor przyznaje nauczycielom dodatek motywacyjny, w granicach limitu środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły lub przedszkola.”; 

3) w § 5 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„5. Miesięczny dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala Dyrektor, lecz do wysokości nie większej 

niż czterokrotność kwoty określonej w ust. 2.”; 

4) w § 5 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie: 

„8. Miesięczny dodatek motywacyjny dla nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora ustala Wójt Gminy, 

lecz do wysokości nie większej niż czterokrotność kwoty określonej w ust. 2.”; 
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5) w § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora oraz wicedyrektora szkoły ustala się w zależności od 

liczby oddziałów, według poniższej tabeli:”. 

Lp. Stanowisko, sprawowana funkcja 

Stawka miesięczna dodatku funkcyjnego 

w złotych 

od do 

1. dyrektor szkoły liczącej do 9 oddziałów 600 2 500 

2. dyrektor szkoły liczącej 9 i więcej oddziałów 800 3 000 

3. dyrektor przedszkola 700 2 000 

4. wicedyrektor 500 1 000 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Dawid 
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