
Uchwała Nr  .............../............... 2019 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ………………… 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania 

dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U.  

z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 

późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska  

w Gołdapi uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale nr VII/57/2019 z dnia 25 marca 2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  

i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Gołdap (Dz. Urz. z 2019 poz. 2239) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dodatek motywacyjny może być przyznany na dwa okresy:  

1) styczeń-sierpień 

2) wrzesień- grudzień.” 

 

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora ustala się uwzględniając liczbę oddziałów  

i strukturę organizacyjną szkoły oraz złożoność zadań wynikających z zajmowanego 

stanowiska oraz warunki społeczne i środowiskowe, w jakich placówka funkcjonuje, 

następująco: 

 

L p Wyszczególnienie 

Miesięcznie w złotych 

od  do 

1. 

Przedszkola:   

a) dyrektor 600,00 2100,00 

b) wicedyrektor 400,00 1300,00 

2 
Szkoły wszystkich typów:   

a) Dyrektor szkoły :   



• liczącej do 9 oddziałów  450,00 1800,00 

• liczącej od 10 do 20 oddziałów 550,00 2000,00 

• liczącej od 21 do 30 oddziałów 650,00 2100,00 

• liczącej 31 oddziały i więcej  750,00 2400,00 

b) wicedyrektor 400,00 1300,00 

 

3) § 8. otrzymuje brzmienie: 

„8. Za sprawowanie funkcji przysługuje dodatek: 

1. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy lub oddziału 

przedszkolnego w wysokości 300,00 zł. 

2. Nauczycielom, którym powierzono funkcję opiekuna stażu- w wysokości 60 zł.” 

 

4) w § 12: 

a) w ust. 2 skreśla się pkt. 5 

b) w ust. 3 po punkcie 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) za szczególnie sprawne i skuteczne zarządzanie szkołą lub placówką oświatową.” 

 

 

§ 2. 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego, z mocą od 1 września 2019 r. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

       w Gołdapi 

 

       Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania 

dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap 

 

W świetle obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Rady Miejskiej  

w Gołdapi należy określenie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego  

w drodze regulaminu: 

1) wysokości stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 KN, oraz szczegółowych 

warunków przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 KN, 

2) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 KN, 

3) wysokości i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 32 ust. 1 

pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach 

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, 

o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu 

terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 

KN. 

Przyjęta 25 marca 2019 uchwała wymaga zmian w związku z dostosowaniem jej zapisów do 

zmieniającego się stanu prawnego, jaki miał miejsce w ostatnim okresie.  

Przedstawiony projekt uchwały, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, został wypracowany na podstawie uwag członków powołanego przez Burmistrza 

Zespołu ds. opracowania zmian w Regulaminie wynagradzania i przyznawania dodatków 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap. Spośród koncepcji 

zgłoszonych podczas wrześniowego posiedzenia Zespołu, przedstawione w projekcie uchwały 

propozycje organizacyjne i finansowe są realne, biorąc pod uwagę kompromis między potrzebami i 

możliwościami finansowymi gminy. 

Projekt został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

Celem uchwały jest dostosowanie zapisów obowiązującej uchwały do warunków, jakie 

wynikają ze zmian przepisów oświatowych. 

 Podjęcie uchwały z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. uzasadnione jest ze względu na 

obowiązujący stan prawny. 

 

 

Gołdap, dnia 15.10.2019 r. 


