
UCHWAŁA NR XVI/202/19
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 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 wynagradzania za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r.  poz. 416, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto 
Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3559), w załączniku do uchwały - Regulaminie wynagradzania 
nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się procentowe przedziały przyznawania dodatków motywacyjnych:

1) dla nauczycieli od 1% do 15% wynagrodzenia zasadniczego;

2) dla dyrektorów od 1% do 50% wynagrodzenia zasadniczego.”;

2) w § 5 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) pozostałych zajęć realizowanych w warunkach trudnych określonych w § 8 rozporządzenia 
Ministerstwa 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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – 
10 % wynagrodzenia zasadniczego.”;

3) w załączniku do Regulaminu wynagradzania nauczycieli w II. Tabeli dodatków funkcyjnych związanych 
z powierzeniem funkcji lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wychowawca klasy, nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 300,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Janas
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