
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/183/2020 

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wronki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/143/2019r. Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 listopada 2019r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli 

szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wronki (Dz.Urz.Woj. Wlkp. z 2019r. 

poz. 10661), po Rozdziale 6 dodaje się Rozdział 7 w brzmieniu: 

„Rozdział 7. 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

§ 7. 1. Ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze utworzonego w budżecie Gminy Wronki, mogą być przyznane nagrody w następującej 

wysokości: 

1) Nagroda Burmistrza w wysokości od 50% do 100% wynagrodzenia bazowego, 

2) Nagroda Dyrektora w wysokości od 30% do 80% wynagrodzenia bazowego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Piotr Władysław Rzyski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 maja 2020 r.

Poz. 3780
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