
UCHWAŁA NR XXXVIII/312/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo 

Na podstawieart. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 
za pracę w dniu wolnym od pracy  (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/123/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia 
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo, w załączniku 
do uchwały „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Czernikowo” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 14 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Nagroda ze specjalnego funduszu nagród ma charakter uznaniowy i może być przyznana nauczycielowi, 
który spełnił co najmniej 5 z następujących warunków:”;; 

2) w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Nagroda Dyrektora wynosi od 500 zł do 1000 zł brutto.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 22 lutego 2022 r. do Rady Gminy Czernikowo wpłynął wniosek dyrektorów placówek oświatowych 
z terenu Gminy Czernikowo, w którym wnioskowali o zmiany w Regulaminie określającym wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym 
w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo. Proponowane przez dyrektorów zmiany 
w Regulaminie nie powodują zwiększenia środków przewidzianych w budżecie Gminy Czernikowo na ten cel. 
Po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Oświaty dnia 24 marca 2022 r. zadecydowano pozytywnie 
zaopiniować wniosek dyrektorów. 

Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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