
 
Uchwała Nr IV/13/11 

Rady Miejskiej w Dębicy 
z dnia 10 stycznia 2011r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla 

nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

 
Działając na podstawie art. 30 ust. 6  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ),  w związku z art. 18  ust. 2  pkt 15  
oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 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 późn. zm.) Rada Miejska w Dębicy  uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale nr XXIX/464/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 8, dla wicedyrektorów 
i nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze - ustala dyrektor szkoły,                 
a dla dyrektora szkoły - Burmistrz. 
 

Stanowisko Dodatek - % kwoty bazowej 

1. 1. 1. 1.  W szkołach podstawowych i gimnazjach: 
a)  dyrektor szkoły liczącej 16  oddziałów i więcej  
b)  dyrektor szkoły liczącej do 15 oddziałów 
c) wicedyrektor 
d) kierownik świetlicy szkolnej 
e) koordynator ds. sportu szkolnego 

 
55 - 65 
45 - 60 
15 - 35 
10 - 15 
15 - 35 

2. 2. 2. 2.  W przedszkolach: 
a) dyrektor przedszkola liczącego 5  i więcej  oddziałów 
b) dyrektor przedszkola liczącego do 4 oddziałów 

 
35- 45 
25 - 40 

 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Dębicy oraz  dyrektorom  przedszkoli, 
szkół i gimnazjów, dla których Gmina Miasto Dębica jest organem prowadzącym.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 
                                                                                                    

  Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Dębicy 
 

         Stefan Bieszczad  


