
UCHWAŁA NR XXI/141/12
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXVII/183/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych 

przez gminę Bystra-Sidzina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku 

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art. 30 ust. 5, 6, 6a, art. 33 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 2 i 

2a, art. 42 ust 3,6 i 7 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela ( j. t. Dz. U. z 2006r. nr 97 

poz. 674 ze zmianami) oraz §5 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 

2005 roku 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. 2005, Nr 22, poz. 181) Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W załączniku do uchwały NR XXVII/183/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bystra-Sidzina, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)W §1 zmienia się brzmienie pkt 13 na nowe: 

„13) minimalne stawki wynagradzania zasadniczego – przyjmuje się z ogłaszanego każdego roku 
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,” 

2)W §1 po pkt 13 dodaje się pkt 14, 15 i 16 o brzmieniu: 

„14) osoby sprawujące funkcje kierownicze – rozumie się przez to osoby sprawujące stanowiska określone 
w Statucie jako kierownicze, 

15) Statucie – rozumie się przez to statut, na podstawie którego działa szkoła, 

16) Wójcie Gminy – rozumie się przez to wójta Gminy Bystra - Sidzina.” 

3)W § 8 tworzy się ust. 1 i 2 o brzmieniu: 

„ 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla osób sprawujących funkcje kierownicze ustala Wójt Gminy na okres 
roku szkolnego w przedziale od 300 zł do 450 zł. 

Tabela dodatków funkcyjnych dla osób sprawujących samodzielne funkcje kierownicze: 

Stanowisko Miesięcznie w zł. 
Związane ze sprawowaniem samodzielnej funkcji kierowniczej 300-450 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla zastępców dyrektora i osób sprawujących samodzielne funkcje 
kierownicze, określonych w Statucie jako sprawujących funkcje kierownicze, określa Wójt Gminy 
w wysokości nie wyższej niż 80% odpowiedniego dodatku dyrektora lub osoby sprawującej samodzielną 
funkcję kierowniczą.” 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2012r. 
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