
 

 

UCHWAŁA NR LV.738.2018 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE 

z dnia 5 lipca 2018 r. 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia  

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków  

do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz  tryb określający wysokość  

i zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 967), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Boguchwale  

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V.39.2015 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad 

wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz  tryb określający wysokość 

i zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2015 r., 

poz. 806), wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”; 

2) tytuł załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”; 

3) w załączniku do uchwały § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Dodatek funkcyjny. 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny 

w wysokości określonej w § 7. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą, ustala dla dyrektora – 

Burmistrz, a dla wicedyrektora – dyrektor szkoły uwzględniając między innymi: 

1) warunki organizacyjne; 

2) zmianowość; 

3) złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej; 
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4) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole; 

5) wyniki pracy szkoły; 

6) dbałość o majątek szkoły; 

7) dbałość o pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych; 

8) dbałość o odpowiedni poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły; 

9) właściwa współpraca z rada szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem 

uczniowskim; 

10) właściwa współpraca ze środowiskiem lokalnym; 

11) warunki lokalowe szkoły; 

12) zaangażowanie w prowadzenie prac inwestycyjnych i remontowych obiektów szkolnych. 

3. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym 

że nauczycielowi któremu powierzono wychowawstwo: 

1) w klasie do 15 uczniów w wysokości 130,00 zł; 

2) w klasie powyżej 15 uczniów w wysokości 150,00 zł; 

3) oddziału w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego w szkole w wysokości 130,00 zł; 

4) funkcję opiekuna stażu w wysokości 70,00 zł. 

4. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 3 powstaje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, 

wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego 

dnia.”; 

4) w załączniku do uchwały § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Tabela dodatków funkcyjnych. 

1. Przedszkola: 

1) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin spełniający kryteria § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu 

od 300,00 – 1150,00 zł. 

2. Szkoły podstawowe, liceum, zespoły szkół, po spełnieniu kryteriów § 3 ust.2 niniejszego 

regulaminu: 

1) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów  od 400,00 zł do 1300,00 zł; 

2) dyrektor szkoły liczącej od 9 – 16 oddziałów  od 500,00 zł do 1500,00 zł; 

3) dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej  od 600,00 zł do 1900,00 zł; 

4) wicedyrektor      od 300,00 zł do 900,00 zł.”; 

5) w załączniku do uchwały skreśla się § 8 w brzmieniu: 

„§ 8. Ustalić regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  w brzmieniu: 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na terenie gminy Boguchwała i posiadającemu kwalifikacje 

wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 

uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie -  5,00 zł; 

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 10,00 zł; 
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3) przy trzech osobach w rodzinie - 15,00 zł; 

4) przy czterech osobach w rodzinie i więcej - 20,00 zł. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 

zamieszkujących: współmałżonka będącego też nauczycielem oraz dzieci pozostające na jego 

wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim 

zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. 

Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał im ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku 

nauczycieli, o których mowa w ust.4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje 

dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego 

przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także  

w okresach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 

3) przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem 

powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej 

niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego; 

5) przebywania w stanie nieczynnym. 

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 

wskazanego przez niego pracodawcę.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej realizacją Komisji 

Edukacji i Rozwoju Społecznego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Wiesław Kąkol 
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