
 

UCHWAŁA nr XI/59/2019 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 5 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. 

 

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

U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 30 ust. 6, ust. 10, ust. 10a, art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. - Karta nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.zm.), w związku z rozporządzeniem 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 

Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Podwyższa się wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w rozporządzeniu 

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 wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) - 

dla nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego i na wszystkich poziomach wykształcenia do kwot 

wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2.1. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w § 1  następuje od dnia  

1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. 

2. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka oraz dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego. 

 

Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Giżycku 

dr Robert Waldemar Kempa 
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