
UCHWAŁA NR XLV/474/2018
RADY MIEJSKIEJ W  REDZIE

z dnia 27 czerwca 2018 r.

o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Miasto Reda

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(j. t. Dz. U. z 2018 r., poz.967), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) oraz 
rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j. t. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 416 z późn. zm.), Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Miasto Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. poz. 496 z późn. zm.) w ten 
sposób, że:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda”.

2) w załączniku do uchwały tytuł otrzymuje brzmienie: „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda”.

3) §  1 ust. 1 pkt 1 załącznika do powołanej wyżej uchwały, otrzymuje brzmienie: „§  1 ust. 1 pkt 1 szkole - 
należy przez to rozumieć szkołę lub przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Reda”,

4) §  6 ust. 5 załącznika do powołanej wyżej uchwały, otrzymuje brzmienie: „§  6 ust. 5 Dodatek funkcyjny 
przysługuje nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:

1) wychowawcy: oddziału w przedszkolu, oddziału przedszkolnego w szkole, klasy w szkole podstawowej i w 
szkole gimnazjalnej – w wysokości 120,- złotych miesięcznie,

2) sprawowania funkcji opiekuna stażu – w wysokości 50,- złotych miesięcznie za każdego nauczyciela 
powierzonego opiece”.

5) §  6 ust. 6 załącznika do powołanej wyżej uchwały, otrzymuje brzmienie: „§  6 ust. 6 Ustala się miesięczne 
dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 w następujących wysokościach:

1) dyrektor przedszkola                           od 1000,- do 1400,- złotych

2) dyrektor szkoły:
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- od 6 do 11 oddziałów                    od 1 000,- do 1 600,- złotych

- od 12 do 29 oddziałów                  od 1 200,- do 1 800,- złotych

- powyżej 30 oddziałów                   od 1 600,- do 2 400,- złotych

3) wicedyrektor szkoły                             od   500,- do 1 100,- złotych”

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój
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