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UCHWAŁA NR XVIII/265/2020
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.jedn. Dz. U. z 201 9r., poz. 2215), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach których organem prowadzącym jest
Miasto Ustroń, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia
13 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Dyrektorze lub wicedyrektorze szkoły - rozumie się przez to także dyrektora lub wicedyrektora
zespołu szkolno-przedszkolnego.”
2) w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1) dyrektor szkoły – 1.350 zł + 30 zł za każdy kolejny oddział powyżej 6,"
"2) wicedyrektor szkoły – 950 zł + 10 zł za każdy kolejny oddział powyżej 10,"
3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Maksymalna wysokość nagród wynosi:
1) Nagroda Dyrektora do 2.000 zł,
2) Nagroda Burmistrza do 4.000 zł.”
4) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nagrody mogą być przyznawane z okazji zakończenia roku szkolnego oraz z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

