
 

 

UCHWAŁA NR XLIX-447/2018 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

z dnia 4 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 i 1000)  i art. 30 ust. 6 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967) - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX-249/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz  szczegółowych 

warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla 

nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 64, poz. 1037, z 2012 r., poz. 1434, z 2014 r., poz. 2291 oraz 

z 2016 r., poz. 4052) - wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli”; 

2) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku pełnienia stanowiska dyrektora w zespole placówek lub szkole posiadającej szkoły 

filialne liczbę oddziałów sumuje się a wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala się 

odpowiednio z uwzględnieniem 15% zwyżki dla dyrektora zespołu placówek oraz 10% zwyżki dla 

dyrektora szkoły posiadającej szkoły filialne.”; 

3) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wojda 
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Załącznik do uchwały Nr XLIX-447/2018 

Rady Miejskiej w Olsztynku 

z dnia 4 września 2018 r. 

 

                                                          Załącznik Nr 1 

 

                                                                  

WYSOKOŚĆ DODATKÓW FUNKCYJNYCH  

DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH  

 

 

Stanowisko 

 

Miesięcznie  

w złotych  

  

 

1) Przedszkola: 
 

 

    

a) dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin dziennie,   

b) wicedyrektor  przedszkola;                                                       

 

1 500  

800  

2) Szkoły podstawowe: 
 

a) dyrektor placówki liczącej do 100 uczniów,                           
 

b) dyrektor placówki liczącej od 101 do 300 uczniów,  

c) wicedyrektor placówki;                                                          
 

d) dyrektor placówki liczącej 301 i więcej uczniów,                

e) wicedyrektor placówki;                                                           
 

f) kierownik szkoły filialnej                                                       

 

 

 

1 300  
 

1 500  

800 
 

1 900 

950   
 

400 
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