
                  Projekt 

UCHWAŁA Nr ……………….. 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia  …………..  2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina  Izbica Kujawska  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.),  

art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

(t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1762 ze zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi  

w sferze edukacji na terenie Gminy Izbica Kujawska   , uchwala się, co następuje:  

§1. W Uchwale Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 

2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Izbica Kujawska 

(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2019.4897), wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Burmistrz Izbicy 

Kujawskiej w wysokości od 400 zł do 1200 zł ” .  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w wysokości 

od 150 zł do 600 zł ” .  

 

§ 2. Wykonie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej, dyrektorom szkół oraz 

dyrektorowi przedszkola.  

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

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2022 

roku. 

 

 

        BURMISTRZ  

        Marek Dorabiała 

 



Uzasadnienie 

W świetle obowiązujących przepisów prawa, organ prowadzący szkołę będący 

jednostką 

samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokość 

stawek dodatków: motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.                    

Celem uchwały jest wprowadzenie zmiany do obowiązującego regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu  prowadzonych  przez  Gminę  Izbica  

Kujawska polegającej  na podwyższeniu kwoty   dodatku motywacyjnego  dla nauczycieli 

oraz dyrektorów  szkół i przedszkola. W związku z  rozporządzeniem Ministra Edukacji          

i Nauki z 13 maja 2022 r.  podwyższającym  średnie wynagrodzenia nauczycieli z mocą od  

dnia 1 maja 2022 roku proponuje się  podwyższenie wysokości dodatków motywacyjnych. 

Zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela zmiana do regulamin podlega uzgodnieniu         

ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

Z uwagi na powyższe , podjęcie  uchwały należy uznać za zasadne. 

 

 


