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UCHWAŁA NR XLIV/373/10
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/268/09 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 13 marca 2009 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
- Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 
2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz przepisami 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 
zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

Rada Miasta Rydułtowy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XXIX/268/09 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Dodatek motywacyjny wstrzymuje się przed upływem 
okresu na jaki został przyznany, jeżeli nastąpiło rażące zaniedbanie w pracy lub rażące 
naruszenie dyscypliny pracy.”; 

2) w § 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za dni 
nieobecności w pracy z powodu choroby, macierzyństwa, bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź członkiem rodziny.”; 

3) w § 5 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Dodatek motywacyjny za miesiąc, w którym wystąpiły 
nieobecności w pracy, o których mowa w ust. 8, pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni 
nieobecności, o których mowa w ust. 8.”; 

4) w § 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Nauczycielowi szkoły przysługuje z tytułu powierzenia 
mu wychowawstwa klasy dodatek funkcyjny w wysokości 4,5% stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym.”; 

5) w § 6 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: „16. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, może 
ulec zwiększeniu o kwotę nie większą niż 2000 zł z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków 
służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.”. 



Id: ONKFC-XYWBZ-ZOWXY-ICUPO-DTIFT. Podpisany Strona 2

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy. 

§ 3. 
Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą od 1 września 2010 roku. 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Rydułtowy 

dr Henryk Wojtaszek


