
Projekt 
 
z dnia  25 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ ORZESZE 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość nagród 

Na podstawie art.30 ust.6 art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2021r. poz.1762, z 2022r. poz.935), art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1, art.42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559, 583, 1005) po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale Nr XX/236/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość nagród, w załączniku, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:      

„1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, 
uwzględniając wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną. Wysokość dodatku funkcyjnego 
ustala się według poniżej tabeli: 

Lp. Stanowisko Miesięcznie w złotych 
 PRZEDSZKOLA  
1. Dyrektor przedszkola od 650,00 zł do 3.300,00 zł 
 SZKOŁY  
1. Dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów od 700,00 zł do 3.500,00 zł 
2. Dyrektor szkoły liczącej od 11 do 16 oddziałów od 800,00 zł do 3.500,00 zł 
3. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 17 oddziałów od 1.100,00 zł do 3.500,00 zł 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr inż. Jan Mach 
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