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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 1 lipca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, 

mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki  przyznawania tych dodatków, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 

zastępstw 

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 ze zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 1005) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. 2021 r. poz. 1762 ze zm. Dz. U, z 2022 r. poz. 935, 1116), po uzyskaniu 
opinii związków zawodowych,  Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr X/50/2015 Rady Miejskiej  w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. 
w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu 
ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki  przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw zmienia się treść „§ 7” uchwały Nr X/50/2015, 
który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 7. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, dyrektora szkoły lub przedszkola może być przyznany 
w wysokości nie mniej niż 1 % wynagrodzenia zasadniczego”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Pierwotna uchwała w tym zakresie zmianie uległa 30 października 2017 r. Uchwałą Nr XXXIX/282/2017 
Rady Miejskiej w Głogówku poprzez wprowadzenie zapisu § 7. „§ 7. Dodatek motywacyjny dla 
nauczycieli, dyrektora szkoły lub przedszkola może być przyznany w wysokości nie mniej niż 4 % 
wynagrodzenia zasadniczego”. 

O zmianę przedłożonego projektu uchwały  wnioskowali dyrektorzy placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Głogówek pismem z dnia 12 maja br. Przedmiotowa zmiana ma na celu 
otworzenie minimalnego progu  dodatku motywacyjnego przyznawanego nauczycielom, dyrektorom szkół 
i przedszkoli oraz pozwoli dyrektorom placówek oświatowych na bardziej elastyczne przyznawanie 
dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. 

Projekt Regulaminu  wprowadza następujące zmiany w stosunku do poprzednich zapisów dotyczących 
dodatku motywacyjnego  

było 

§ 7. „§ 7. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, dyrektora szkoły lub przedszkola może być 
przyznany w wysokości nie mniej niż 4 % wynagrodzenia zasadniczego”. 

jest  

„§ 7. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, dyrektora szkoły lub przedszkola może być przyznany 
w wysokości nie mniej niż 1 % wynagrodzenia zasadniczego”. 

  

Projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania związkom zawodowym. Opinie stanowią załącznik do 
uzasadnienia.         
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