
UCHWAŁA NR XIII/96/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2215) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) i przepisów 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 

wolnym od pracy (tj. Dz. U. z 2014 poz. 416 ze zm. poz. 922, oraz z 2015 r. poz. 868, oraz z 2016 r. 

poz. 1029, oraz z 2017 r. poz. 630, oraz z 2018 r. poz. 638, oraz z 2019 r. poz. 249 i 1587),  uchwala 

się, co następuje: 

§  1.  Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 

września 2019 r.  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli: 

1) w § 4 usuwa się ust. 4, 

2) w § 7 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3.  dodatek motywacyjny  przyznany nauczycielowi nie  może być niższy niż 1% otrzymanego 

wynagrodzenia zasadniczego i nie może przekraczać 15% otrzymanego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

4. dodatek motywacyjny  dla dyrektora szkoły  nie  może być niższy niż 10% otrzymanego 

wynagrodzenia zasadniczego i nie może przekraczać 30% otrzymanego przez niego 

wynagrodzenia zasadniczego.”, 

3) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Dodatek funkcyjny przyznaje: 

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 

2) dyrektorowi szkoły – Burmistrz.” 

4)w § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Dodatek za warunki pracy przyznaje: 

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 

2) dyrektorowi szkoły – Burmistrz.” 



5)  §19 usuwa się ust. 3. 

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 


