
ZARZĄDZENIE NR 0050.0655.2022 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Ornontowice 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 1265, 1812) oraz w związku z § 
4 załącznika do Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie konsultacji 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 601) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Ornontowice. 

2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1327, 1265, 1812). 

3. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Ornontowice. 

4. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia 
w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip.ornontowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Ornontowice, tj. od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r. 

5. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice, 
ul. Zwycięstwa 26a. 

6. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Inspektora ds. Oświaty Wydziału 
Organizacyjnego - Jolantę Malczyk. 

7. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego opinię. 

8. Koperty zawierające opinię należy zaadresować z dopiskiem: "Dotyczy konsultacji projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice". 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
www.bip.ornontowice.pl, na strony internetowej www.ornontowice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Projekt 
 
z dnia  7 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych                         
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r,. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz 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, 
1730), na wniosek Wójta Gminy, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr V/40/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r.                      
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2019 r., poz. 2034), 
stanowiącym "Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placowkach oświatowych, 
dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice", dokonuje się następujących zmian: 

1) § 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

"§ 7. 1. Wysokość dodatków funkcyjnych dla Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie 
Ornontowice oraz wicedyrektorów określa poniższa tabela: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice 
Ilość oddziałów Wysokość dodatku 

Do 29 oddziałów i mniej 3 200,00 zł 
Od 30 oddziałów i więcej 3 600,00 zł 

Wicedyrektorzy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 55% dodatku dyrektora Zespołu 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 50% wysokości dodatku dyrektora Zespołu. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również miesięcznie nauczycielowi z tytułu: 

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu/mentora - za każdego nauczyciela - 150,00 zł 

2) powierzenia wychowawstwa klasy w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym - za każdy oddział 
klasy/oddział przedszkolny - 380,00 zł." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762; 
z 2022 r., poz. 935, 1116, 1700, 1730) oragan prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego 
określa w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2  
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a w/w ustawy. 

Wójt Gminy Ornontowice wnioskuje o wprowadzenie zmian w załączniku do Uchwały Nr V/40/19 Rady 
Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice (Dz. Urz. 
Woj. Śląsk. z 2019 r., poz. 2034), stanowiącym "Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice" 
polegających na zwiększeniu kwot dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektorów Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Gminie Ornontowice, jak również dla nauczyciela któremu powierzono inne stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie szkoły. Ponadto, zwiększono dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu oraz 
mentora, jak również dla wychowawcy klasy i wychowawcy oddziału przedszkolnego. 
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