
UCHWAŁA NR XVII/140/20
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/145/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 
2008r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości 
i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Bochnia

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2215) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli – Rada Gminy Bochnia uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/145/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bochnia – zmienionej uchwałą Nr 
XXI/213/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 września 2016 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/349/18 Rady Gminy 
Bochnia z dnia 20 stycznia 2018 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1.  W § 1 skreśla się zwrot: „ ,a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku 
mieszkaniowego”

2.  § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „ szkole – należy rozumieć przez to przedszkole, szkołę lub zespół 
szkolno-przedszkolny dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia”

3.  W § 3 ust. 3 skreśla się zwrot: „ w 2009”

4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, pełniącego 
obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny:

a)  Dyrektorowi przedszkola liczącego do 4 oddziałów, w tym oddziałów zamiejscowych – w wysokości od 
200 do 800 zł miesięcznie

b)  Dyrektorowi przedszkola liczącego powyżej 4 oddziałów, w tym oddziałów zamiejscowych – w wysokości od 
300 do 900 zł miesięcznie

c)  Dyrektorowi szkoły (zespołu) liczącej do 9 oddziałów, w tym oddziałów zamiejscowych – w wysokości od 
300 do 1000 zł miesięcznie

d)  Dyrektorowi szkoły (zespołu) liczącej powyżej 9 oddziałów, w tym oddziałów zamiejscowych – w wysokości 
od 350 do 1400 zł miesięcznie

e)  Wicedyrektorowi – w wysokości nie mniejszej niż 60% kwoty dodatku przyznanego dyrektorowi szkoły lub 
pełniącemu obowiązki dyrektora szkoły i nie większej niż 800 zł miesięcznie
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5.  W § 4 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Dodatek funkcyjny 

w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje pełniącemu obowiązki dyrektora szkoły od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego pełnienia tej funkcji”

6. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:Dodatek funkcyjny przysługuje:

a) Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy

w wysokości 300 zł miesięcznie.

b) Nauczycielowi, któremu powierzono funkcje opieki nad oddziałem przedszkolnym w wysokości 300 zł 
miesięcznie – w przypadku oddziału liczącego powyżej 15 dzieci oraz 150 zł miesięcznie - w przypadku 
oddziału liczącego do 15 dzieci.

c) Nauczycielowi, któremu powierzono funkcje opiekuna stażu w wysokości odpowiednio: 60 zł miesięcznie 
w szkole podstawowej, 15 zł miesięcznie w przedszkolu.

7. § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, sprawującemu jednocześnie 
funkcje wymienioną w ust. 4, przysługuje odrębnie dodatek funkcyjny określony w ust. 1 oraz z tytułu 
sprawowania funkcji określonej w ust. 4

8. § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły oraz dla pełniącego 
obowiązki dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela, w tym wicedyrektora – dyrektor szkoły

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia

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

 
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Gajek
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