
 

 

UCHWAŁA NR 86/IX/2019 

RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 24 lipca 2019 r. 

zmieniająca  uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników 

wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz w art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967 z późn. zm.), Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 194/XXVIII/09 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie 

regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Nowa Ruda, zmienionej uchwałą nr 322/XLII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31  

sierpnia 2010 r, uchwałą nr 231/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 1 marca 2012 r., uchwałą  

nr 314/XLII/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2018 r. i uchwałą nr 78/VIII/19 Rady Gminy Nowa 

Ruda z dnia 24 czerwca 2019 roku, wprowadza się następującą zmianę: 

- § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze 

ustalone w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny określony w następującej wysokości 

Lp. Typ szkół, stanowiska 

kierowniczego 

Wysokość dodatku 

(miesięcznie 

w złotych) 

Wysokość dodatku za prowadzenie 

(miesięcznie w złotych) 

od do Stołówki 

szkolnej 

Zespołu 

Szkół/przedszkoli 

1. Dyrektor przedszkola  

(zespołu przedszkolnego) 

500 800 50 100 

2. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) 

wszystkich typów: 

·liczącej do 8 oddziałów, 

·liczącej od 9 oddziałów do 

14 oddziałów 

·liczącej powyżej 14 oddziałów  

 

 

900 

 

1000 

1100 

 

 

1300 

 

1500 

1600 

 

 

 

50 

 

 

 

100 

3. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół): 

·liczącej do 14 oddziałów; 

·liczącej powyżej 14 oddziałów 

 

300 

400 

 

700 

800 

 

 

 

 4. Kierownik świetlicy 200 
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5. Nauczyciel wychowawca w szkole 

podstawowej, przedszkolu 

 

300 

 

 

X 6. Nauczyciel opiekun stażu nauczyciela 

ubiegającego się o stopień awansu 

zawodowego nauczyciela 

kontraktowego 

 

 

80 

„ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019 roku. 

Przewodnicząca Rady: 

B. Sołek - Muzyka 
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