
UCHWAŁA NR 65/VIII/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 245/XXV/09 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 31 marca 2009 r. 
w sprawie  Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Konopiska

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z póżn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 245/XXV/09  Rady Gminy w Konopiskach z dnia 31 marca 2009 r. 
w sprawie  Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Konopiska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 69, poz. 1544  z póżn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 8. ust. 1 załącznika otrzymuje brzmienie: "Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt 
Gminy w granicach stawek określonych w tabeli:

L.p Stanowisko Wysokość  dodatków 
funkcyjnych (w złotych)

1. Dyrektor przedszkola:
- liczącego do 4 oddziałów;
- liczącego od 5 oddziałów.

od 400 do 800
od 500 do 1 000

2. Wicedyrektor  przedszkola liczącego 7 i więcej oddziałów. od 400 do 700 jednak nie więcej 
niż 70% dodatku dyrektora

3. Dyrektor szkoły podstawowej lub zespołu szkolno - 
przedszkolnego:
-  liczącego do 8 oddziałów;
-  liczącego od 9 do 11 oddziałów;
-  liczącego 12 i więcej oddziałów.

od 400 do 1 000
od 500 do 1 200
od 600 do 1 500

4. Wicedyrektor szkoły podstawowej lub zespołu szkolno - 
przedszkolnego liczącego  12 i więcej oddziałów.

od 400 do 1 200 jednak nie więcej 
niż 70% dodatku dyrektora

5. Osoba pełniąca inne stanowisko kierownicze przewidziane                          
w statucie szkoły lub przedszkola.

od 200 do 600

",

2) uchyla się Rozdział VIII załącznika. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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