
UCHWAŁA Nr XLVI/ 278/18 

Rady Gminy Iłowo-Osada 

z dnia 21 maja 2018 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/154/09 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 marca 2009 roku                     

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych 

zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

oraz podziału funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Iłowo-Osada. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.                   

z 2017 r. poz.1875, 2232, z 2018 r. poz.130) oraz art. 30 ust. 6,  6a  i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) w związku z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej, 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416,poz. 922; 

z 2015 r. poz. 868; z 2016 r. poz.1029; z 2017 r. poz. 630) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/154/09 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 

marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny 

doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego oraz podziału funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłowo-Osada (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-

Mazurskiego Nr 65,poz.1048 ) - wprowadza się następujące zmiany:  

 

 

1) w Rozdziale II w § 7 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

 

„ 4) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), 

szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego 

do kształcenia specjalnego – 15 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego”. 

 

2) uchyla się rozdział V „Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada. 

 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                         Teresa Świątkowska 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

 

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/154/09 Rady Gminy Iłowo-

Osada z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz podziału funduszu nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłowo-Osada 

stanowi wykonanie delegacji wynikającej z 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1189). 

Zgodnie z art. 91 d ustawy - Karta Nauczyciela zadania i kompetencje organu prowadzącego określone m.in. 

w art. 30 ust.6 wykonuje rada gminy.  

 

Z dniem 1.1.2018 r. uległ likwidacji nauczycielski dodatek mieszkaniowy. Likwidacja jest efektem zmian 

wprowadzonych w Karcie Nauczyciela przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

 

Zaistniała zmiana wymaga modyfikacji zapisów regulaminu wynagradzania nauczycieli w części 

określającej wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania         i 

wypłacania, z uwagi na brak podstawy prawnej od 1 stycznia 2018 r. w tym zakresie.  

Ponadto projekt uchwały ustala wysokość dodatku za warunki pracy - za prowadzenie zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz 

prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. 

 

Potrzeba wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązujących przepisach oraz wprowadzenia regulacji 

wynika z konieczności ich dostosowania do warunków organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.  

 

Z powyższych względów podjęcie uchwały przez Radę Gminy jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


