
UCHWAŁA NR LVIII/404/22 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/237/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
30 marca 2009 r.  w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 

przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Byczyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 ,marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/237/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2009 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady 
jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna 
zmienioną uchwałą Nr XV/109/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady 
jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna 
zmienia się  § 12, który  otrzymuje brzmienie: 

,,§ 12. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora zespołu 
szkół, przedszkola, szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły 
oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu, mentora, bądź 
powierzania wychowawstwa klasy lub grupy przedszkolnej  przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości określonej w tabeli: 

Miesięcznie w złotych Lp.  
Stanowisko - funkcja od do 

1. Dyrektor  zespołu szkół 
Wicedyrektor zespołu szkół 

500 
400 

1500 
1000 

2. Dyrektor przedszkola 
Wicedyrektor przedszkola 

400 
300 

1000 
500 

3. Dyrektor szkoły: 
liczącej do 7 oddziałów 
liczącej powyżej 7 oddziałów 

 
400 
500 

 
800 
1500 

4. Wicedyrektor szkoły 300 500 
5. Stanowisko kierownicze przewidziane w 

statucie szkoły 
 

150 
 

300 
6. Wychowawca klasy, wychowawca grupy 

przedszkolnej 
 

300 
7. Opiekun stażu 60 
8. Mentor 60 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą  od  dnia  1 września 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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