
UCHWAŁA NR LXIV/476/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia 29 grudnia 2022 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, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi nr VII/57/2019 z dnia 25 marca 2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2239) wprowadza się następujące 
zmiany:  
 
w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„4. Środki, o których mowa w ust. 2 pozostawia się w dyspozycji organu prowadzącego szkoły jako łączną pulę 
w wysokości 30% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla dyrektorów szkół placówek oświatowych 
prowadzonych przez gminę Gołdap.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Wojciech Hołdyński 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIV/476/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap 

 

             W świetle obowiązujących przepisów prawa organ prowadzący szkołę, będący jednostką 

samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa                                                           

dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokość stawek 

dodatków: motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania 

tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

W niniejszej uchwale doprecyzowuje się zapis w paragrafie  dotyczący podziału puli  

na wypłatę dodatków dla dyrektorów szkół placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gołdap. Celem 

nowych uregulowań jest wzmocnienie systemu motywacyjnego dyrektorów.  

Niniejsze zmiany w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r.                                               

o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 854) oraz art. 30 ust. 6a ustawy z dnia  

26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), zostały uzgodnione  

ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli pracującymi na terenie gminy Gołdap. 
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