
UCHWAŁA NR XV/109/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 
30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Byczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 30 ust.6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009r.                      
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady 
jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Byczyna, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Byczyna”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły 
z uwzględnieniem wymogów określonych w § 7 ust. 1, w wysokości od 5 % do 30 % 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu został przyznany.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły ustala burmistrz 
z uwzględnieniem wymogów określonych w § 7 ust. 2, w wysokości od 5 % do 30 % 
wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, któremu został przyznany”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły 
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz innym nauczycielom 
z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu, bądź powierzenia wychowawstwa klasy, przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:

Miesięcznie w złotychLp.
Stanowisko — funkcja

od do
1. Dyrektor zespołu szkół 

Wicedyrektor zespołu szkół
500
400

1500
1000

2. Dyrektor przedszkola 
Wicedyrektor  przedszkola

400
300

1000
500
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3. Dyrektor szkoły:
liczącej do 7 oddziałów
liczącej powyżej 7 oddziałów

400
500

800
1500

4. Wicedyrektor szkoły 300 500
5. Stanowisko kierownicze przewidziane w 

statucie szkoły 150 300

6. Wychowawca klasy, wychowawca grupy 
przedszkolnej 300

7. Opiekun stażu 60

4) § 13. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Burmistrz uwzględniając:

1) warunki organizacyjne, między innymi:

a) liczbę oddziałów,

b) liczbę zastępców,

c) zmianowość,

d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła,

e) nadzór nad oddziałem zamiejscowym lub szkołą filialną.

2) efektywność funkcjonowania szkoły, miedzy innymi:

a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,

c) umiejętne pozyskiwanie środków i sponsorów,

d) uzyskiwanie znaczących wyników w nauczaniu i wychowywaniu”;

5) § 14. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca od tego dnia”;

6) Uchyla się § 19, § 20 i § 21.

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska
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