
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/241/2018 

RADY GMINY KOLNO 

z dnia 17 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 

za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 922, z 2015 r. 

poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630 oraz z 2018 r. poz. 638) i art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1523) Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 3 załącznika do Uchwały Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 24 marca 2009 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2009 r., Nr 50, poz. 790, Nr 95, poz. 1553, z 2011 r., Nr 160, poz. 2452) 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, tabela dodatków funkcyjnych 

otrzymuje brzmienie: Tabela dodatków funkcyjnych 

Lp. Stanowiska kierownicze 
Miesięcznie w zł 

Miesięcznie w zł 

1. 2. 3. 

I. Dyrektor przedszkola z filiami czynnego ponad 5 godzin dziennie 503,00 

Il. Dyrektor szkoły/zespołu/każdego typu 792,00 

III. Wicedyrektor szkoły/zespołu/każdego typu 503,00 

IV Kierownik filii szkoły 503,00 

V. Funkcje: x 

 

1) opiekun stażysty 21,50 

2) wychowawstwa w: x 

a) oddziale szkolnym do 20 uczniów 37,00 

b) oddziale szkolnym powyżej 20 uczniów 65,00 

3) wychowawstwa w przedszkolu: 51,00 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 października 2018 r.

Poz. 4202



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z dniem w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Postanowienia uchwały mają zastosowanie od 1 września 2018 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Krystyna Krasuska 
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UCHWAŁA NR XXI/134/2012
RADY GMINY KOLNO

z dnia 29 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 

wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674 z późn. zm.)1) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
sierpnia 2005r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 Nr 43, poz. 293, z 2007 Nr 56, poz. 372, z 2008 Nr 42, poz. 257, z 2009 
Nr 52, poz. 422, z 2010 Nr 131, poz. 885 oraz z 2011 Nr 161, poz. 967) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 197, poz. 1172) 

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 3 załącznika do Uchwały Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 24 marca 2009r. (Dz. Urz. 
Woj. Warm. – Maz. z 2009r, Nr 50, poz. 790, Nr 95, poz. 1553, z 2011, Nr 160, poz. 2452) w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania 
i wypłacania dodatku mieszkaniowego, tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie: Tabela dodatków 
funkcyjnych 

 
Lp. Stanowiska kierownicze Miesięcznie w zł 
1. 2. 3. 
I. Dyrektor przedszkola z filiami czynnego ponad 5 godzin dziennie 503,00 
II. Dyrektor szkoły /zespołu/ każdego typu 792,00 
III. Wicedyrektor szkoły /zespołu/, każdego typu 503,00 
IV Kierownik filii szkoły 200,00 
V. Funkcje: x 

1) opiekun stażysty 21,50 
2) wychowawstwa w: x 
a) oddziale szkolnym do 20 uczniów 37,00 
b) oddziale szkolnym powyżej 20 uczniów 65,00 

 

3) wychowawstwa w przedszkolu: 51,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, 
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 i Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706).

Id: FB77B1BA-1DF8-439C-90BC-D0AD5008E0AC. Podpisany Strona 1
————————————————————————————————————————————————————————————————



 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Bancerz

————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: FB77B1BA-1DF8-439C-90BC-D0AD5008E0AC. Podpisany Strona 2



 

 

UCHWAŁA NR XII/53/2019 

RADY GMINY KOLNO 

z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 24 marca 2009 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  

a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje: 

§ 1.  W załączniku do Uchwały Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 

z 2009 r., Nr 50, poz. 790 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć grupę  w przedszkolu,”. 

2. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom z tytułu: 

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, 

2) powierzenia wychowawstwa oddziału szkolnego, 

3) opiekowania się oddziałem przedszkolnym (wychowawstwo).”. 

3. § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny, określony w ust. 6 pkt 3, tylko za 

jeden oddział (grupę), niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia.”. 

4. W § 3 tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 września 2019 r.

Poz. 4617



 

Tabela dodatków funkcyjnych 

Lp. Stanowiska kierownicze Miesięcznie w zł 

1. 2. 3. 

I. Dyrektor przedszkola z filiami czynnego ponad 5 godzin dziennie 503,00 

II. Dyrektor szkoły/zespołu/każdego typu 792,00 

III. Wicedyrektor szkoły/zespołu/każdego typu 503,00 

IV. Kierownik filii szkoły 503,00 

V. Funkcje:  

 1) opiekun stażu 50,00 

 2) wychowawca klasy 300,00 

 3) nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 300,00 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Postanowienia uchwały mają zastosowanie od 1 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Ziółkowski 
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UCHWAŁA NR LIII/282/2022 

RADY GMINY KOLNO 

z dnia 27 września 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 

wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r., Nr 50, poz. 790 

z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zmienia się tytuł uchwały na następujący: „Uchwała Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 

24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”. 

2. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały.”. 

§ 2. W załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, mentora,”. 

2. W § 3 tabela dodatków funkcyjnych umieszona pod punktem 14 otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 października 2022 r.

Poz. 4422



Tabela dodatków funkcyjnych 

Lp. Stanowiska kierownicze Miesięcznie w zł 

1. 2. 3. 

I. Dyrektor przedszkola z filiami czynnego ponad 5 godzin dziennie 503,00 

II. Dyrektor szkoły/zespołu/każdego typu 792,00 

III. Wicedyrektor szkoły/zespołu/każdego typu 503,00 

IV. Kierownik filii szkoły 503,00 

V. Funkcje:  

  1) opiekun stażu, mentor 50,00 

  2) wychowawca klasy 300,00 

  3) nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 300,00 

3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach (określonych w § 8 

i § 9 rozporządzenia) przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy w wysokości 3 % stawki 

godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, wynikającej z osobistego zaszeregowania 

nauczyciela, za każdą przepracowaną w takich warunkach godzinę.”. 

4. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nauczycielowi prowadzącemu indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 

specjalnego przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak 

za godziny ponadwymiarowe, wynikającej z osobistego zaszeregowania nauczyciela, za każdą faktycznie 

przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego, jeżeli zajęcia 

prowadzone są w ramach godzin ponadwymiarowych.”. 

5. Skreśla się § 5. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie od 1 września 2022 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Krystyna Krasuska 
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