
UCHWAŁA Nr LI/188/2010 

RADY GMINY W TCZOWIE 

z dnia 8 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/142/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodat-

ków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wyso-

kość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczy-

ciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rady Gminy w Tczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obli-

czania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 

wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

wprowadzonym uchwałą nr XXXVIII/142/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 lutego 2009r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne ustala się,  

w wysokości proporcjonalnej do liczby zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych szkołach. Wysokość 

tych środków w przeliczeniu na jeden etat zatrudnionego nauczyciela wynosi: 

1) dla nauczyciela - 100zł, 

2) dla dyrektora lub wicedyrektora 800zł. 

2. w § 10 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Dodatek, o którym mowa w § 9 przysługuje w wysokości określonej 

w poniższej tabeli, niezależnie od wymiaru czasu pracy: 

Stanowisko/ funkcja miesięcznie w złotych 

Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów 300zł - 800zł 

Dyrektor zespołu szkół 500zł - 1 200zł 

Wicedyrektor zespołu szkół 300zł - 800zł 

Wychowawca klasy: 

- w szkole podstawowej 

- w gimnazjum 

 

8zł za jednego ucznia 

10zł za jednego ucznia 

 

3. § 11 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje 

miesięczny dodatek w wysokości 50zł za każdego nauczyciela powierzonego opiece”. 

4. W § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli, w wysokości 

co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, z tego: 

1) 60% z przeznaczeniem na nagrody dyrektora, 

2) 40% na nagrody wójta.” 

5. W § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej i w innych terminach, w uzasadnionych przypadkach”. 

6. W § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznanio-

wy i przyznawane są nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w 

tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowa-

nych przez szkołę, oraz innych zadań statutowych szkoły”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów. 

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

wództwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Woźniak 

 


