
UCHWAŁA NR VI/41/15
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu  wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia a także sposób podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów 

szkół.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz.191), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, 
z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885, z 2011 r. Nr 
161, poz. 967 oraz z 2012 r. poz. 790), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu  wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
a także sposób podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół zmienionej uchwałą Nr XXVI/298/12 
Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 listopada 2012 r wprowadza się następujące zmiany: 

§ 5. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny 
miesięcznie w wysokości zł: 

1) dyrektorowi – od 400,00 zł. do 1 500,00 zł. przy liczbie oddziałów do 12, od 500,00 zł. do 2 000,00 zł 
przy liczbie oddziałów powyżej 12 

2) wicedyrektorowi - od 350,00 zł. do 850,00 zł. przy liczbie oddziałów do 12, od 350,00 zł. do 900,00 zł. 
przy liczbie oddziałów powyżej 12 

3) inne stanowiska kierownicze określone w statucie szkoły - od 200,00 zł. do 550,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku
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