
UCHWAŁA NR XIII/168/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXX/239/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, 

szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasta 

i Gmina Bierutów

Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018, poz 967), 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r.,poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela Rada Miejska Bierutowa po 
zasięgnięciu opinii NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
reprezentowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych Rada Miejska 
w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/239/09 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 stycznia 2009r. wprowadza się 
następujące zmiany:

§ 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Lp. Funkcja/stanowisko

Wysokość stawki dodatku funkcyjnego w % 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o 

którym mowa w art. 30. ust 3 ustawy Karta 
Nauczyciela lub wyrażona kwotowo na podstawie 
art. 34a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. 

U. z 2018, poz 967)
1 Dyrektor szkoły Od 20% do 100%

2 Wicedyrektor szkoły, inne stanowisko kierownicze od 10% do 40%

3 Wychowawstwo klas szkolnych 300 zł

4
Wychowawstwo w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach 3,6 %

5 Opiekun stażu 3%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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