
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/234/2013 

RADY GMINY LUBAŃ 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/166/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: 

przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Lubań. 

Działając na podstawie art.30 ust.6, i ust.6a , art. 54.ust.3 i 7 w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm. oraz 

art. 18 ust. 2  pkt. 15 oraz art.40 ust 1  ustawy z dnia 8  marca1990 r.) o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r 

Nr 142, poz.1591 ze zmianami).  

§ 1. W uchwale Nr XXIX/166/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Lubań wprowadza się następujące zmiany:  

1. Rozdział IV Dodatki funkcyjne dla nauczycieli § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko dyrektora ,wicedyrektora ,opiekuna stażu, wychowawstwo w szkole, przedszkolu lub 

inne przewidziane w statucie szkoły, placówki szkolnej zgodnie z §5 rozporządzenia przysługuje dodatek 

funkcyjny określony w poniższej tabeli.  

Lp. Stanowisko/funkcja Miesięczna kwota w zł 

1  dyrektora liczącej do 9 oddziałów  

Liczba uczniów w szkole do 100  

Liczba uczniów w szkole od 100-150  

Liczba uczniów powyżej 150  

 

300-900  

350-1000  

400-1100 

2  dyrektora liczącej od 9  do 12 oddziałów  

liczba uczniów w szkole 150 do 180  

liczba uczniów w szkole powyżej 180  

 

450-1200  

500-1300 

3  dyrektora liczącej powyżej 12 oddziałów  

liczba uczniów powyżej 180  

 

600-1500 

4  dla wicedyrektora liczącej od 8  do 12 oddziałów  200-350 

5  dla wicedyrektora liczącej powyżej 12 oddziałów  250-400 

6  opiekuna stażu/od stażysty/  50 

7. Wychowawstwo w przedszkolu/oddział przedszkolny/  

Liczący do 10 wychowanków  

Liczący od 11 do 20 wychowanków  

Liczący powyżej 20 wychowanków  

 

70  

120  

140 
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8. Wychowawstwo w szkole  

Liczący do 10 uczniów  

Liczący od 11 do 20 uczniów  

Liczący powyżej 20 uczniów  

 

60  

100  

120 

9. Koordynator projektu unijnego do 800 

2. Rozdział VII Nauczycielski dodatek mieszkaniowy  

1) § 8 pkt.2 otrzymuje brzmienie: Wysokość dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie 

uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie :  

- przy jednej osobie w rodzinie    10 zł  

- przy dwóch osobach w rodzinie   -  20 zł  

- przy trzech osobach w rodzinie   -  30 zł  

- przy czterech i więcej osobach w rodzinie  40 zł 

2) §8 pkt.3 otrzymuje brzmienie: Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 

zamieszkujących: a/małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem, 

b/rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym ich utrzymaniu , c/dzieci pozostające na utrzymaniu 

nauczyciela i jego małżonka do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły 

ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. d/ dzieci pozostające na utrzymaniu 

nauczyciela i jego małżonka, nie pracujące będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia e/dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego 

źródła dochodów. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań: 

T. Trefler 
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