
 

 

UCHWAŁA NR 37.349.2017 

RADY MIASTA RYDUŁTOWY 

z dnia 23 listopada 2017 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  ust. 1  i art. 41  

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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. z 2014 r. 

poz. 416 z późn. zm.) 

Rada Miasta Rydułtowy 

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 

zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. 

oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

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 § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektorowi przedszkola liczącego nie więcej niż trzy oddziały przysługuje dodatek funkcyjny 

w wysokości 30% jego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, zaś dyrektorowi przedszkola 

liczącego co najmniej cztery oddziały przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 31% jego 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.”; 
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2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dyrektorowi szkoły podstawowej przysługuje dodatek funkcyjny według następującej tabeli: 

Liczba oddziałów w szkole podstawowej Wysokość dodatku funkcyjnego w % od miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego dyrektora 

Do 8 oddziałów 35% 

Od 9 do 15 oddziałów 38% 

Od 16 do 22 oddziałów 43% 

23 i więcej oddziałów 46% 

”; 

3) w § 6 skreśla się ust. 4 i ust. 4a; 

4) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dyrektorowi Państwowego Ogniska Plastycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 

28% jego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.”; 

5) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 31% jego 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy. 

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz 

publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy 

 

 

Lucjan Szwan 
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