
 

 

UCHWAŁA NR XIX/243/2019 

RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/713/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek oraz 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 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 

z 2018r., poz. 967 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 416 ze zmianami)w uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi uchwala się co następuje: 

§ 1. W  załączniku nr1 do uchwały Nr LI/713/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz 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 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie " § 8.1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych 

na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach od dnia 01 września 2019 roku do 

31 grudnia 2019 roku w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w danej 

szkole z wyłączeniem wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów i wicedyrektorów. Od dnia 01 stycznia 

2020 roku w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w danej szkole 

z wyłączeniem wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów i wicedyrektorów. " 

2. W § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: " 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy 

niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. " 

3. § 10 otrzymuje brzmienie: 

" § 10.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny: 

1) Wychowawstwo klasy w szkole podstawowej - 300 zł., 

2) Funkcja nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 300 zł., 

3) Funkcja opiekuna stażu - 40 zł. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor." 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy. 

§ 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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tadeusz Danielczyk 
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