
UCHWAŁA NR LXI/364/23 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 20 lutego 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 

Gminę Nieborów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r . 
poz. 40) oraz art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Nieborów uchwala się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Nieborów, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXI/133/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 
27 lutego 2020 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 19 marca 2020 r. 
poz. 1812 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 3 skreśla się ust. 2. 

2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wysokość dodatków funkcyjnych przedstawia poniższa tabela:  

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego 
(miesięcznie w zł) 

1. Dyrektor placówki 1400 – 2800 
2. Wicedyrektor placówki 500 - 700 
3. Wychowawca klasy 300 
4. Opiekun oddziału przedszkolnego 300 
5. Opiekun stażu 100 
6. Mentor 100 
7. Koordynator sportu szkolnego 200 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Osóbka 
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Uzasadnienie 

Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Nieborów i mówi o możliwości jego podwyższenia z obecnej maksymalnej 
kwoty 1400 zł do maksymalnej kwoty 2800 zł. 

Podwyższenie wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów będzie docenieniem 
pracy dyrektorów, którzy wykonują z roku na rok większe obowiązki związane ze sprawowaną funkcją. 
Uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska dyrektorów szkół i przedszkoli gminy Nieborów, 
a jej podjęcie niewątpliwie przyczyni się do jeszcze lepszej i bardziej efektywnej pracy. 

Ponadto dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie 
funkcji mentora. Stanowisko mentora zostało wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie 
ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730). Przedmiotowy projekt 
uchwały przewiduje dodatek funkcyjny dla mentora w wysokości 100 zł. Dodatek ten jest ustalony w takiej 
samej wysokości jak dodatek dla opiekuna stażu. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powierzono 
sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela 
mianowanego przysługuje do dnia 31 sierpnia 2027r. 

Zapisy zawarte w projekcie uchwały w myśl art. 30 ust.6 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) i art. 19 ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015r. 
poz. 1881 ze zm.) zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 
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