
 

 

UCHWAŁA NR XL/265/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie 

Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 stycznia 2005r. 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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Tabela dodatków funkcyjnych stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej 

w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIII/296/10 Rady Miejskiej 

w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski otrzymuje brzmienie: 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 

Lp. Stanowisko 

Wysokość stawek dodatku 

funkcyjnego 

(miesięcznie w złotych) 

1. Przedszkola:  

 a)dyrektor 

b)wicedyrektor 

1200 

500 

2. Szkoły:  

 a)dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów 

b)dyrektor szkoły liczącej 13 oddziałów i więcej 

c)wicedyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów 

d)wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 13 oddziałów i więcej 

1200 

1300 

500 

600 

3. Wychowawca klasy o liczebności:  

 a)do 20 uczniów 

b)21 uczniów i więcej 

50,00 

70,00 

4. Opiekun stażu 60,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie 

Wielkopolskim 

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak 
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