
 

Uchwała Nr XIV/91/2016 

Rady Gminy Wolanów 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy 

Wolanów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Wolanów 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 

7 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2014 r. Nr 191 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku do uchwały  Nr XII/73/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Wolanów, wprowadza się następujące zmiany: 

 

W § 10 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wychowawstwo klasy (oddziału):  

a) w publicznym przedszkolu – w wysokości 170 zł. 

b) w publicznej szkole podstawowej – w wysokości  200 zł. 

c) w publicznym gimnazjum – w wysokości 230 zł.” 

 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Wolanów nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów. 

 

§ 4. 
Zmiany w regulaminie zostały uzgodnione w dniu 26 stycznia 2016 r.  ze związkami 

zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Wolanów. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa i ma zastosowanie do wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

 



 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Wolanów 

z dnia 29 stycznia 2016 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy 

Wolanów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Wolanów 

 

 

W dniu 27 listopada 2015 roku została podjęta uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy 

Wolanów w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Wolanów. 

W  § 10 ust. 1 pkt. 1 ustalono, że nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia 

przysługuje dodatek funkcyjny,    z tym, że nauczycielowi któremu powierzono: 

1) wychowawstwo klasy:  

d) w publicznej szkole podstawowej – w wysokości  200 zł. 

e) w publicznym gimnazjum – w wysokości 230 zł. 

Na terenie gminy funkcjonuje jedno publiczne przedszkole (od 2014 roku).  

Ustalając ww. dodatek nie został ustalony dodatek za wychowawstwo  

w publicznym przedszkolu. Wprowadzając zmianę do regulaminu Rada Gminy ustaliła  również 

dodatek nauczycielowi, któremu powierzono pod opiekę oddział przedszkolny w przedszkolu 

publicznym. 

 

 

 

 

 


