
UCHWAŁA NR 181/XXXI/2021 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy w Opatowie z  dnia 8   kwietnia 2009 r. w  
sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w  oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy 
Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i  dodatków socjalnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz 1372. ze zm.), w zw. z art. 30 ust. 6 i 34a ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) Rada Gminy Opatów uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę Nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do 
wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych w ten sposób, że § 8.1. tej uchwały otrzymuje brzmienie: 

§ 8. 1. Nauczycielom, którym  powierzono stanowiska lub funkcje określone w rozporządzeniu przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w zamieszczonej w niniejszym paragrafie tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Miesięcznie  
1. 

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: 

a)Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej: 

- do 8 oddziałów 
- od 9-16 oddziałów 
- wicedyrektor szkoły, kierownik szkoły filialnej 

 

 

600,00 - 1500,00 
700,00 - 2000,00 
400,00 - 1300,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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UZASADNIENIE 

      Zgodnie z normą art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 

2215 ze zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając 

przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, 

w drodze regulaminu: wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe 

warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a. 

      Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3. 

     Wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie 

zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach. 

Przepis ten stosuje się odpowiednio do zmian w regulaminie wynagradzania, w związku z tym należało 

podjąć uchwałę w zakresie zmian. 

     Zaproponowane zmiany podyktowane są dostosowaniem regulacji wewnętrznych do aktualnych 

przepisów oświatowych, planowanych zmian w gminnym systemie oświaty (planowanym tworzeniem 

placówek filialnych) oraz obecnych realiów stosowanych w innych jednostkach samorządowych. Wobec 

powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 
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