
UCHWAŁA NR XI/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506), art. 30 ust. 6, 6a i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 967 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/219/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Wołczyn, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  " 1. W zależności od jakości pracy, w tym spełnienie ogólnych oraz 
szczegółowych warunków, o których mowa w § 6 rozporządzenia oraz w niniejszym regulaminie, 
nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Wołczyn i nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przyznaje się dodatek 
motywacyjny. Dodatek motywacyjny jest częścią wynagrodzenia nauczyciela zależną od jakości i wyników 
jego pracy i ma charakter uznaniowy.";

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Tworzy się fundusz motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 4 % sumy 
planowanych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli oraz 30 % 
planowanych wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn. Potrącenia wynagrodzeń nauczycieli, w przypadku 
nieświadczenia przez nich pracy niepowodującej konieczności organizacji zastępstw z tego tytułu, mogą być 
przeznaczone przez dyrektora na zwiększenie środków na dodatki motywacyjne.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielom na każdym stopniu 
awansu zawodowego lub niezależnie od stopnia awansu zawodowego, posiadającym kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go danej jednostce oświatowej, prowadzonej przez gminę 
Wołczyn.

2. Nauczyciel rozpoczynający pracę nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu, co 
najmniej 6 miesięcy.";

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 
1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.";

5) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Wysokość dodatku motywacyjnego może być zmieniona w przypadku 
zaistnienia okoliczności uzasadniającej jego zwiększenie lub zmniejszenie. Decyzja w tej sprawie może być 
podjęta w każdym czasie, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po podjęciu 
decyzji.";

6) § 6 otrzymuje brzmienie: " 1. Kwota indywidualnie przyznanego nauczycielowi dodatku motywacyjnego 
stanowi wskaźnik procentowy osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela i nie może być wyższa niż 
55% tego wynagrodzenia, jednak nie mniej niż 100 złotych.

2. Indywidualną wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor danej jednostki oświatowej 
prowadzonej przez gminę Wołczyn, z uwzględnieniem § 8 ust. 1 i 2 i w granicach przyznanych przedszkolu, 
zespołowi szkół i szkole w danym roku budżetowym środków na wynagrodzenia.

3. Indywidualną wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora przedszkola, zespołu szkół, szkoły 
z uwzględnieniem § 8 ust. 1, 2 i 3, ustala Burmistrz Wołczyna.";

7) w § 7 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu: "3. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie, za który 
nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia zasadniczego, nie przysługuje również w czasie urlopu dla poratowania 
zdrowia, w stanie nieczynnym, w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.";
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4. Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się nauczycielowi, który w okresie ostatnich 6 miesięcy pracy 
przypadających przed terminem przyznawania dodatku:

a) otrzymał karę porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela,

b) przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, urlopie dla poratowania zdrowia.

5. W przypadku nauczyciela, wobec którego ma zastosowanie zapis ust. 4 lit. a - dodatek motywacyjny może 
być przyznany po upływie sześciu miesięcy od daty wymierzenia kary przez pracodawcę lub komisję 
dyscyplinarną, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym okres ten upłynął.

6. W przypadku nauczyciela, wobec którego ma zastosowanie zapis ust. 4 lit. b - dodatek motywacyjny może 
być przyznany po upływie trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy w związku z zakończeniem urlopu, począwszy 
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym okres ten upłynął.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

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

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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