
 

 

UCHWAŁA NR XVII/161/2015 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 29 października 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków  

i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 91, 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1445), art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 191 ze zm.) w nawiązaniu do przepisów rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada 

Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/642/2009 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowych warunków i ich przyznawania w załączniku nr 1 wprowadza się następującą zmianę:  

§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„ 3. Dodatek funkcyjny w kwocie ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub 

innemu nauczycielowi w razie zastępowania nieobecnego dyrektora. Prawo do dodatku przysługuje od 

pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tego zastępstwa i wygasa 

z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta  

 

 

Kamil Kalinka  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 listopada 2015 r.

Poz. 3202



Załącznik do uchwały Nr XVII/161/2015 

Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 29 października 2015 r. 

UZASADNIENIE 

Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zapisu zawartego w § 4 ust. 3 załącznika Nr 1 do 

uchwały Nr XXXIII/642/2009 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych 

warunków ich przyznawania, poprzez zastąpienie wyrazu „powierzenie” wyrazami „w razie zastępowania”. 

Uzasadnieniem do wprowadzenia poprawki jest dążenie do zachowania spójności terminologicznej 

z przepisem art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie z którym „W przypadku nieobecności dyrektora szkoły 

lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których utworzono stanowiska 

wicedyrektora, inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący”.  
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