
UCHWAŁA NR XI/84/19
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 23 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 30 ust. 1, ust. 6 - 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MENiS 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 
(Dz.U. 2014, poz. 416) oraz po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Radzyniu 
Chełmińskim, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz.Woj. Kuj.-Pom. z dnia 13 maja 2009r. Nr 49, poz.1025 z 2009r.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: “Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości do 35% otrzymanego 
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego”. 

2) W § 6 „Tabela stawek dodatków funkcyjnych” otrzymuje brzmienie: 

Stanowisko: dyrektor szkoły Wysokość dodatku funkcyjnego(m-cznie 
w zł)

Szkoła licząca do 16 oddziałów Od 400 zł do 1500 zł
Szkoła licząca powyżej 16 oddziałów Od 700 zł do 2 500 zł

Stanowisko: dyrektor przedszkola Wysokość dodatku funkcyjnego(m-cznie 
w zł)

przedszkole liczące do 4 oddziałów Od 300 zł do 500 zł
przedszkole liczące powyżej 4 oddziałów Od 400 zł do 700 zł

3) W § 7 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie: „zajęcia w klasach integracyjnych (I-III szkoły podstawowej 
nauczyciel wychowawca, klasy I-VIII szkoły podstawowej nauczyciel wspomagający) pracujący z dziećmi 
i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko 
upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne 
z tym dzieckiem prowadzone są wg odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole 
specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez 
wychowawcę – 15% wynagrodzenia zasadniczego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz dyrektorom 
szkół. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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