
UCHWAŁA NR I/4/2018
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 16 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre 

inne składniki wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 
poz. 1875 i 2232) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VI/67/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. 
Nr 89, poz. 1553) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2:

- w pkt 2 lit. c skreśla się wyrazy „sprawdzianach i”,

- w pkt 5 lit. g skreśla się wyrazy „sprawdzianów i”,

b) w ust. 3 wyrazy „przyznaje się od 3% do 20%” zastępuje się wyrazami: „przyznaje się w wysokości od 
3% do 40%”,

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dla dyrektora szkoły liczącej do 6 oddziałów: od 600 zł do 1 100 zł,

2) dla dyrektora szkoły liczącej od 7 do 11 oddziałów: od 1 000 zł do 1 500 zł,

3) dla dyrektora szkoły liczącej od 12 do 17 oddziałów: od 1 400 zł do 1 900 zł,

4) dla dyrektora szkoły liczącej powyżej 17 oddziałów: od 1 700 zł do 2 300 zł,

5) dla wicedyrektora: od 600 zł do 1 100 zł.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nauczycielom za sprawowanie funkcji przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
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1) za funkcję wychowawcy klasy- 180 zł,

2) za funkcję opiekuna stażu- 70 zł.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wskaźnik wzrostu dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §5 ust. 3 ustala się w wysokości 5% 
rocznie począwszy od 2019 r. z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,5 zł 
pomija się, a kwotę powyżej 0,5 zł liczy się za 1 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

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

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Benedykt Leszczyński
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