
UCHWAŁA NR LIV/446/2010  

RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r. określającej 

regulamin wynagradzania nauczycieli. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. 

j.: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. – Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co 

następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ 5. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi: 

2. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Wysokość dodatków funkcyjnych: 

3. W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Wysokość nagrody Burmistrza wynosi do 180% średniego 

wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.”,  

4. W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Wysokość nagrody Dyrektora wynosi do 100 % średniego 

wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

1) dla dyrektora – nie więcej niż 60% jego wynagrodzenia zasadniczego,

2) dla wicedyrektora – nie więcej niż 40% jego wynagrodzenia zasadniczego,

3) dla nauczyciela – nie więcej niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.”,

L.p. Stanowisko lub funkcja Miesięcznie w złotych

1. dyrektor przedszkola 300 - 600

2. dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego:

a) do 7 oddziałów, 500 - 900

b) od 8 do 20 oddziałów, 700 - 1200

c) powyżej 20 oddziałów 800 - 1400

3. wicedyrektor szkoły do 40% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi 

4 . kierownik świetlicy do 15% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi

5. wychowawca w przedszkolu 100,-zł

6. wychowawca w szkole:

a) w klasie do 15 uczniów, 80,-zł

b) w klasie do 25 uczniów, 120,-zł

c) w klasie powyżej 25 uczniów, 150,-zł

d) w klasie integracyjnej i wyrównawczej - bez względu na ilość uczniów 120,-zł

7. doradca metodyczny 230,-zł

8. opiekun stażu 60,-zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żywcu  

 

Krzysztof Greń 
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