
 

 

UCHWAŁA NR XXI/212/12 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 grudnia 2008 r. 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 
dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, 8, 10-11, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 

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 wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 

ze zm.) zwanym dalej „rozporządzeniem MEN”, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli Rada Miejska w Brzeszczach uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Dokonać zmiany treści § 7 Rozdziału IV Regulaminu wynagradzania nauczycieli, będącego 

załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXIV/293/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw i nadać mu brzmienie:  

„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje 

dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:   

Lp. Stanowisko Miesięcznie w zł 

 

 

 

1. 

Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola  

 

dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów  

dyrektor szkoły liczącej powyżej 10 oddziałów  

 

wicedyrektor  

 

 

800  

1000  

 

500  
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2. 

Zespoły placówek  

 

dyrektor zespołu liczącego do 8 oddziałów  

dyrektor zespołu liczącego od 9 do 12 oddziałów  

dyrektor zespołu liczącego od 13 do 18 oddziałów  

dyrektor zespołu liczącego powyżej 18 oddziałów  

 

wicedyrektor  

 

 

800  

1000  

1200  

1500  

 

600  

2. Wicedyrektorowi szkoły (zespołu) przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości ustalanej dla dyrektora 

szkoły (zespołu) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu nieobecności dyrektora szkoły 

(zespołu) z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.  

§ 2. Pozostała treść regulaminu nie ulega zmianie  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Jacek Wawro 
”, 
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