
 

 

UCHWAŁA NR IX/70/19 

RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU 

z dnia 26 września 2019 r. 

zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli określający warunki przyznawania dodatków za 

wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 i poz. 1309), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada 

Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXII/138/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego warunki przyznawania dodatków za wysługę 

lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 65 poz. 1047 i z 2018 r. poz. 1748) w rozdziale 2 

Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za 

warunki pracy, § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości określonej w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko/funkcja stawki dodatku funkcyjnego od - do (w zł) 

1. dyrektor szkoły liczącej do 15 oddziałów 500 - 1000 

2. dyrektor szkoły liczącej 16 oddziałów i więcej 500 - 1200 

3. wicedyrektor szkoły 500 - 1000 

4. dyrektor przedszkola 500 - 1000 

5. opiekun stażu 80 

6. wychowawca klasy 300 

7. nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 300 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka.  

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

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

 Przewodniczący Rady 

Robert Marek Kwiatkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 października 2019 r.

Poz. 5028
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