
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/697/13 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli  

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6  i 6  a oraz art. 91 d 

pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 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. z 2005 Nr 22, 

poz. 181 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw 

Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,  

 

Rada Miasta Tychy uchwala:  

       § 1. W załączniku do Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Tychy, wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) § 8  ust. 1  pkt 3  otrzymuje brzmienie:  

„oddziału w szkole przysługuje dodatek w wysokości 80 zł miesięcznie, z tym że w oddziale 

integracyjnym, w którym na wniosek dyrektora szkoły funkcję wychowawcy pełni dwóch nauczycieli, 

dodatek ten przysługuje w wysokości 45 zł miesięcznie”. 
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     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

uchwała weszła w życie.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Tychy 

 

 

mgr Zygmunt Marczuk 
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