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UCHWAŁA NR XIII/114/15
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
z dnia 17 lipca 2015 r.
o zmianie uchwały nr XXXIX/356/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 oraz ust. 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej
uchwla co nastepuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIX/356/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 2009 r. nr 70, poz. 1509) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka."
2. § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Regulamin określa:
1) szczegółowe zasady przyznawania dodatku za wysługę lat;
2) wysokości stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania:
a) dodatku funkcyjnego,
b) dodatku motywacyjnego,
c) dodatku za warunki pracy;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny
doraźnych zastępstw;
4) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom
zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka."
3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest
mowa o:
1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
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wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka;
2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r., poz. 191);
3) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Bystrzyca Kłodzka;
4) szkole - rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę muzyczną lub zespół
szkół, prowadzone przez Gminę Bystrzyca Kłodzka;
5) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych
przez Gminę Bystrzyca Kłodzka;
6) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka"
4. § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły składa się
z kwoty stałej w wysokości 500 PLN oraz kwoty zależnej od liczby oddziałów standaryzowanych, przy czym
za oddział standaryzowany przyjmuje się oddział liczący:
1) w gimnazjach oraz miejskich szkołach podstawowych - 24 uczniów;
2) w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenach wiejskich - 18 ucziów;
3) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - 25 wychowanków;
4) w szkole muzycznej - 10 uczniów.
2. Liczbę oddzaiłów standaryzowanych w szkole ustala się dzieląc ogólną liczbę uczniów i wychowanków
wskazaną w bazie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedniego
przez liczbę ucziów w oddziale standaryzowanym wskazaną w ust. 1 pkt 1-4, z zastrzeżeniem pkt 2a.
2a. W przypadku szkół nowo utworzonych liczbę oddziałów standaryzowanych w szkole ustala się dzieląc
ogólną liczbę uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 1 września danego roku przez liczbę uczniów
w oddziale standaryzowanym wskazaną w ust. 1 pkt 1-4.
3. Kwota zależna od liczby oddziałów standaryzowanych wynosi 60 PLN na jeden oddział standaryzowany.
4. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły wynosi 50% kwoty dodatku funkcyjnego należnego
dyrektori szkoły.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków kierowniczych lub powierzono te obowiązki w zastępstwie w wysokości określonej w ust. 1 i 4,
z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego
dnia miesiąca kalendarzowego po trzech miesiącach zastępstwa, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W sytuacji o której mowa w ust. 6 wicedyrektorowi przysługuje 1 dodatek funkcyjny."
§ 2. Wykoannie uchwały powierza sie Burmistrzowi Bytstrzycy Kłodzkiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Pokora

