
UCHWAŁA NR XXI/136/12
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 14 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników 

wynagrodzenia, a także  dodatku mieszkaniowego /Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r., Nr 208, poz. 3812/ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z poz. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poz. zm.) Rada Miejska Wąsosza, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. §4 „Dodatek funkcyjny” otrzymuje brzmienie: 

„1) Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły /przedszkola 
przysługuje dodatek funkcyjny w następujących wysokościach: 

 
Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego 
dyrektor szkoły podstawowej 

dyrektor szkoły podstawowej ze stołówką 

dyrektor gimnazjum 

od 100,00 zł do 1.250,00 zł 

od 100,00 zł do 1.400,00 zł 

od 100,00 zł do 1.400,00 zł 
wicedyrektor szkoły podstawowej ze stołówką 

wicedyrektor gimnazjum 

od 100,00 zł do 750,00 zł 

od 100,00 zł do 950,00 zł 
dyrektor przedszkola od 100,00 zł do 1.200,00 zł 

2) Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji: 

a) opiekuna stażu - w wysokości 2% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego 1 kategorii zaszeregowania, 

b) wychowawcy klasy – w wysokości 4% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego 1 kategorii zaszeregowania. 

3) Dodatek funkcyjny nauczycielom przyznaje dyrektor, a dyrektorowi przyznaje Burmistrz.”.

2. §5 „Dodatek za warunki pracy” otrzymuje brzmienie: 

„1) Wysokość dodatku za warunki pracy określone §8 i 9 Rozporządzenia MENiS z dnia 31stycznia 2005 r. 
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. z 2005 r. Nr 22, poz.181 z poz. zm./, ustala się w wysokości 10% stawki godzinowej 
wynikającej ze stawki osobistego zaszeregowania - za każdą godzinę nauczania. 

2) Dodatek za warunki pracy przyznaje dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz.”.

3. §8,  ust. 1 „ Dodatek mieszkaniowy” otrzymuje brzmienie: 

Id: 3A4D410B-FA35-4BAF-9B06-A35614FCC77A. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————



„1) Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu 
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole lub przedszkolu 
prowadzonym przez Gminę Wąsosz, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu 
rodzinnego, zwany dalej "dodatkiem", wypłacany co miesiąc w wysokości: 

a) przy jednej oraz dwóch osobach w rodzinie – 0,5%, 

b) przy trzech i więcej osobach w rodzinie – 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego 
w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w danym roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza 

Zdzisław Nicpoń

”.
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