
UCHWAŁA NR LVII/331/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą się pracę, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z art. 91d pkt 1 oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 w zw. 
z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVII/350/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 2018 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą się pracę, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre składniki wynagrodzenia ( Dz .Urz. Woj. Doln. poz. 3885 z późn. zm.) w § 5 wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, kierownika 
szkolenia praktycznego w szkole przysługuje dodatek funkcyjny: 

1) dyrektorowi - w wysokości od 600,00 zł do 3500,00 zł; 
2) wicedyrektorowi - w wysokości od 500,00 zł do 1750,00 zł; 
3) kierownikowi szkolenia praktycznego - w wysokości od 400,00 zł do 1500,00 zł."; 
2) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dla wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego - dyrektor.”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
  

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/331/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

Zgodnie z przywołanymi na wstępie przepisami, wynagrodzenie nauczycieli obejmuje m.in. dodatek 
funkcyjny, a do organu prowadzącego szkołę będącego jednostką samorządu terytorialnego należy 
określenie w drodze regulaminu jego wysokości. Zgodnie z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela 
kompetencja ta przysługuje radzie gminy. 

Stosowny regulamin, o którym mowa w art. 30 ust. 6 tej ustawy, określa zmieniana projektowaną 
uchwałą uchwała nr XLVII/350/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 2018 r. 

Proponowana zmiana tego Regulaminu obejmuje uzupełnienie wykazu stanowisk uprawniających 
do dodatku funkcyjnego o stanowisko kierownika szkolenia praktycznego oraz określenie limitów tego 
dodatku i organu kompetentnego do ustalenia jego wysokości. 

Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 
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