
 

 

UCHWAŁA NR IX/102/19 

RADY POWIATU IŁAWSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) i w związku z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 

2019 r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287), a 

także art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, 

Rada Powiatu Iławskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwałę Nr XLVII/361/18 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski (Dz. 

Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 4287) zmienia się w ten sposób, że w § 6 ust. 3 w punkcie b tabela 

otrzymuje brzmienie: 

Lp. Funkcja Miesięczna wysokość dodatku w zł 

1 nauczyciel- wychowawca klasy i nauczyciel opiekujący się 

oddziałem przedszkolnym 

300 zł 

2 nauczyciel- opiekun stażu 45 zł 

3 nauczyciel- doradca metodyczny 400 zł 

4 nauczyciel- konsultant 400 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2019 r. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego 

Marek Borkowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 września 2019 r.

Poz. 4332
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