
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia .................... 2019 r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) w związku z art. 1 pkt 11 lit. b i pkt 12 ustawy z dnia 

13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1287) – po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W załączniku do uchwały Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania 

przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym wprowadza się 

następującą zmianę: 

 § 6  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 

    7. Ustala się następujące stawki dodatków funkcyjnych: 

Lp. Stanowisko kierownicze 

 lub pełniona funkcja 

Wysokość dodatku 

1. Dyrektor szkoły liczącej: 

      - do  6 oddziałów 

      - od 7 do 9 oddziałów 

      - od 10 do 18 oddziałów 

      - od 19 i więcej 

Wicedyrektor szkoły       

 

od 20% do 30 % wynagrodzenia zasadniczego 

od 30% do  40 % wynagrodzenia zasadniczego 

od 40% do 60 % wynagrodzenia zasadniczego 

od 60% do 80 % wynagrodzenia zasadniczego 

od 20% do 30 % wynagrodzenia zasadniczego 

2. Wychowawca klasy  kwota określona w art.34a  ust.2 ustawy  

3. Opiekun stażu 50 % kwoty określonej w art.34a ust.2 ustawy 

 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 448/XLVI/18 nie ulegają zmianie. 
 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

 
 

               Przewodnicząca 

        Rady Miasta Milanówka 
 

                          Janina Moława 

https://sip.lex.pl/#/document/18654848/2019-08-31?cm=DOCUMENT


 

UZASADNIENIE 

   

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, wprowadziła m.in. obowiązującą od 1 września 2019 r. 

minimalną wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy  

w wysokości 300 zł (art. 34 a Karty Nauczyciela). 

Uwzględniając zapisy ustawy Rada Miasta Milanówka w Regulaminie wynagradzania 

nauczycieli powinna określić maksymalną stawkę dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania 

funkcji wychowawcy klasy. Z uwagi na fakt, że w obecnie obowiązującym regulaminie dodatek 

dla wychowawcy klasy został określony na poziomie niższym niż wprowadzony  

w ustawie, zasadnym jest dostosować zapisy aktu prawa miejscowego do aktów wyższego rzędu.  

W związku z tym, że dodatek z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu w obowiązującym 

Regulaminie wynosi 50% dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, proponuje 

się zmianę zachowującą dotychczasowe proporcje. 

 

 


