
UCHWAŁA NR XXXIII/250/2021 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Lipnik. 

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy zdnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 5 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.)  
Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Lipnik stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/228/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 
21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Lipnik z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„ Szczegółowe wykazy stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich wysokości 
zawiera tabela: 

Miesięcznie w złotych L.p. Wyszczególnienie 
od do 

Dyrektor szkoły 500 3000 1. 
Wicedyrektor szkoły 300 2000 
Pozostałe dodatki  
- nauczyciel doradca metodyczny 300 
- opiekun stażu 200 
-wychowawca klasy 300 

2. 

- opiekun/wychowawca oddziału przedszkolnego 300 
”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXIII/250/2021 Z DNIA 29 GRUDNIA 2021 ROKU RADY GMINY 
W LIPNIKU 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Lipnik 

 
Organ prowadzący szkoły i placówki zobowiązany jest do uchwalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. W przedmiotowej uchwale ustalona została nowa wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na dodatki funkcyjne nauczycieli. Regulamin został dostosowany do aktualnie 
obowiązujących przepisów. 
Zmiany zostały uzgodnione ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, działającym w szkołach. dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Lipnik.  
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