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UCHWAŁA NR 112/6/XI/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Iłowa 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w 
związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. 
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2) ), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, uchwala 
się co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej Nr 224/5/XXIII/09 z dnia 22 stycznia 2009 r. 
w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa 
(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 15, poz. 286) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. 1. Dyrektor szkoły otrzymuje dodatek funkcyjny wyrażony w procentach od stawki 
najniższego wynagrodzenia nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra 
z przygotowaniem pedagogicznym, przy czym: 

1) minimalną wartość procentową dodatku oblicza się dzieląc liczbę uczniów szkoły 
w danym roku szkolnym liczoną na dzień 1 września przez liczbę pięć; 

2) maksymalną wartość procentową dodatku oblicza się dzieląc liczbę uczniów szkoły 
w danym roku szkolnym liczoną na dzień 1 września przez liczbę trzy 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli wyliczony wskaźnik procentowy w sposób określony w ust. 1 pkt 1 i 2 będzie 
mniejszy niż 35 %, przyjmuje się wysokość wskaźnika jako 35 %. 

3. Wicedyrektor szkoły otrzymuje dodatek funkcyjny wyrażony w procentach od stawki 
najniższego wynagrodzenia nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra 
z przygotowaniem pedagogicznym. Wysokość minimalna i maksymalna tego dodatku jest 
odpowiednio o połowę mniejsza niż wyliczona w sposób określony w ust. 1. 

4. Nauczyciel zatrudniony na innym stanowisku kierowniczym, przewidzianym w statucie 
szkoły, otrzymuje dodatek funkcyjny w procentach od stawki najniższego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym. Wysokość minimalna i maksymalna tego dodatku stanowi odpowiednio 
jedną czwartą wartości procentowej wyliczonej w sposób określony w ust. 1.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 
i Nr 217, poz. 1281.

2) 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 oraz 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, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz. 1706.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Brzezicki


