
 

 

UCHWAŁA NR VIII/59/2019 

RADY GMINY MILEJEWO 

z dnia 31 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 kwietnia 2015r.  

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość 

i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  

a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady 

jego przyznawania i wypłacania 

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 z późn. zmianami), w związku z art. 30 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)  Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje: 

§ 1.  W regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Milejewo z dnia 

29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania 

i wypłacania wprowadza się następujące zmiany:  

1.  § 10.1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi w sytuacjach, o których mowa w § 5 rozporządzenia. 

Tabela określa miesięczne stawki dodatku: 

Szkoła/placówka 

i ich wielkość 

Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego wyrażona 

jako % kwoty minimalnego  wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela dyplomowanego 

Przedszkole Dyrektor 20% 

 

Szkoła od 9 oddziałów 

Dyrektor 55% 

W-ce Dyrektor 40% 

Kierownik świetlicy 25% 

2.   § 10 ust 2 -  uchyla się  

3.   § 10 ust. 3  otrzymuje następujące brzmienie: 

3. „Dodatek funkcyjny przysługuje również: 

1) nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w szkole: 

a) w klasie liczącej do 20 uczniów - w wysokości 300,00 zł, 

b) w klasie liczącej powyżej 20 uczniów – 350,00 zł 
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2) nauczycielowi  opiekującemu się oddziałem przedszkolnym  – w wysokości 300 zł, 

3) za sprawowanie funkcji opiekuna stażu – w wysokości 300,00 zł ” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo. 

§ 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 2019 r. z wyjątkiem § 10 

ust. 3 pkt. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Banach 
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