
UCHWAŁA NR XL/304/2022 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1762,z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) i przepisów 

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 (tj. 

Dz. U. z 2014 poz. 416 ze zm. poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 

2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 1587 i 2441, z 2020 r. poz. 1491, z 2021 r. poz. 787, z 2022 r. poz. 1057 

i 1798), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 3. Traci moc uchwała NR XI/80/2019  Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 roku   w 

sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz  uchwała NR XIII/96/2019 Rady Miejskiej w 

Lipnie z dnia 5 grudnia 2019  roku  zmieniająca uchwałę  w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli. 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego  i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 

września 2022 roku.  

 

 

  

                                                                            

 

 


