
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/241/2018 

RADY GMINY KOLNO 

z dnia 17 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania 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; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 922, z 2015 r. 

poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630 oraz z 2018 r. poz. 638) i art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1523) Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 3 załącznika do Uchwały Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 24 marca 2009 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2009 r., Nr 50, poz. 790, Nr 95, poz. 1553, z 2011 r., Nr 160, poz. 2452) 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, tabela dodatków funkcyjnych 

otrzymuje brzmienie: Tabela dodatków funkcyjnych 

Lp. Stanowiska kierownicze 
Miesięcznie w zł 

Miesięcznie w zł 

1. 2. 3. 

I. Dyrektor przedszkola z filiami czynnego ponad 5 godzin dziennie 503,00 

Il. Dyrektor szkoły/zespołu/każdego typu 792,00 

III. Wicedyrektor szkoły/zespołu/każdego typu 503,00 

IV Kierownik filii szkoły 503,00 

V. Funkcje: x 

 

1) opiekun stażysty 21,50 

2) wychowawstwa w: x 

a) oddziale szkolnym do 20 uczniów 37,00 

b) oddziale szkolnym powyżej 20 uczniów 65,00 

3) wychowawstwa w przedszkolu: 51,00 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z dniem w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Postanowienia uchwały mają zastosowanie od 1 września 2018 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Krystyna Krasuska 
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