
U C H W A Ł A   NR   LV/294 /10 
 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY 
z dnia 28 kwietnia 2010 rok 

 
w  sprawie : reasumpcji uchwały Nr XLVIII/267/09 dotyczącej  ustalenia regulaminu  
                   wynagradzania nauczycieli określającego wysokości   oraz szczegółowe warunki  
                   wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki  
                   obliczania i wypłacania wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny  
                   doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla    
                   zatrudnionych w szkołach i  placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża. 
 
 
 
                  Na podstawie art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – KARTA 
NAUCZYCIELA (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmian.) w związku z art.18 ust.2 
pkt.15 ustawy z dnia  08 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z dnia 31 stycznia 2005 roku 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. Nr 22, poz.181) – 
RADA MIEJSKA W IŁŻY uchwala co następuje : 
 

§ 1 
 
W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVIII/267/09 Rady Miejskiej w Iłży  
z dnia  30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
określającego wysokości oraz szczegółowe warunki  wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża wprowadza się 
następujące zmiany :  
 
    - § 4 - otrzymuje brzmienie – Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek  
              motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 90 zł w klasach do 15 uczniów, 100 zł 
              w klasach  16-25 uczniów,150 zł w klasach powyżej 25 uczniów w przeliczeniu na  
              jeden pełny etat nauczyciela i wicedyrektorów, a dla dyrektorów 250 zł miesięcznie   
              na każdy etat dyrektora. 
 
    - § 5 ust.3- otrzymuje brzmienie : - Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół  
                       (placówek)  przyznaje  Burmistrz  dwa razy w roku na okres 6 miesięcy  
                       w wysokości  170  do 500 złotych miesięcznie oraz naliczenie na etat  
                       dyrektorski w kwocie 250 zł.   
 
   - § 14  ust.1- otrzymuje brzmienie -  Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje  
                        nauczycielom za prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych  
                        i integracyjnych, wynikających  z realizacji zadań diagnostycznych,  
                        terapeutycznych, profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną , 
                        upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami  
                        w zachowaniu, zagrożonymi   niedostosowaniem społecznym , w wysokości  
                        90 złotych miesięcznie   proporcjonalnie do realizowanych godzin   
                        ustalonego pensum. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży. 
 
 
 
 



 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2010 roku. 
 
                                                                     


