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UCHWAŁA NR XXIX.201.2017
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy 
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art. 30 ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1189) Rada Gminy Komprachcice po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
§ 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze i inne funkcje przysługuje dodatek funkcyjny 
według zestawienia w poniższej tabeli:

Lp Stanowisko Kwota dodatku 
funkcyjnego w złotych

1. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 400 –   800
2. Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów 500 – 1000
3. Dyrektor szkoły liczącej od 13 oddziałów 800 – 1200
4. Wicedyrektor szkoły 300 –   700
5. Dyrektor przedszkola jednooddziałowego 300 –   500
6. Dyrektor przedszkola dwuoddziałowego 300 –   650
7. Dyrektor przedszkola trzyoddziałowego i więcej 400 –   750
8. Wicedyrektor przedszkola 100 –   400
9. Inne stanowiska kierownicze 100 –   400

”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik

Id: 9B2ED3A6-B057-4814-98C8-A493659D7259. Projekt




