
 

 

UCHWAŁA NR XL/388/17 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/385/09 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. 

sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego 

funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze  i opiekuńcze nauczycieli 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1379 z późn zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 442 z poźn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 

za pracę w dniu wolnym od pracy   (Dz. U. z 2014 r. poz. 416), 

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach  z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy 

a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli,  zmienia się treść  § 23 ust. 5, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości: 

1) dla dyrektora zespołu szkół oraz dyrektora szkoły podstawowej ośmioklasowej  

od 40% - 95% kwoty bazowej, 

2) dla wicedyrektora zespołu szkół oraz wicedyrektora szkoły podstawowej ośmioklasowej od 30% do 

55% kwoty bazowej, 

3) dla dyrektora szkoły podstawowej 3 – klasowej oraz kierownika filii od 15% do 55% kwoty bazowej, 

4) dla dyrektora przedszkola od 25% do 65% kwoty bazowej.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

Józef Misiura 
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