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UCHWAŁA NR LII/384/2010
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.), po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału 
w Strumieniu – na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu uchwala: 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XXXIV/253/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany: 

1)w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może przekroczyć 600 zł, a dla 
dyrektora 1 000 zł. miesięcznie.”; 

2)w § 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze może być 
zwiększony w przypadku realizacji przez szkołę projektów finansowanych lub 
współfinansowanych ze środków europejskich lub budżetu państwa. 7. Dodatek funkcyjny 
o którym mowa w ust. 6 może ulec zwiększeniu do 20% minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym z powodu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia 
dodatkowych zadań, w związku z realizacją przez szkołę projektu, o którym mowa w ust 6.”; 

3)w § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wynosi: 

1) nagroda Burmistrza Strumienia: 

a) dla dyrektora szkoły od 500 zł do 4 000 zł, 

b) dla nauczyciela od 500 zł do 2 000 zł, 

2) nagroda dyrektora szkoły od 300 zł do 1 500 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r. 
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