UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.330.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę
Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość
środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja,
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu
nagród wprowadza się następujące zmiany: W Rozdziale 4 Dodatek funkcyjny § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny,
w wysokości określonej w poniższej tabeli:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola
Wicedyrektor przedszkola, którego oddziały zlokalizowane są
w różnych lokalach
Dyrektor szkoły/zespołu każdego typu
Wicedyrektor szkoły/zespołu każdego typu

Miesięcznie w złotych
od 550 zł do 1500 zł
od 380 zł do 600 zł
od 800 zł do 2000 zł
od 540 zł do 1100 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Ewa Miara
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