UCHWAŁA NR XII/71/2012
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/191/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia
2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość,
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust.1 i 6, art. 54 ust. 7
w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Łopusznie uchwala,
co następuje:
§ 1.W uchwale Nr XXXI/191/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania
nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania a także wysokość, szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego do załącznika
wprowadza się następujące zmiany:
1. w rozdziale 3. Dodatki funkcyjne § 6 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora
szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
do 60 % płacy zasadniczej dla dyrektora szkoły
do 50 % płacy zasadniczej dla wicedyrektora szkoły
Wyszczególnienie
Miesięcznie w złotych
Wychowawstwo za oddział (oddział przedszkolny)
Liczący do 10 uczniów
115,00
Liczący od 11 - 20 uczniów
175,00
Liczący od 21 – 30 uczniów
225,00
Liczący powyżej 30 uczniów
265,00
Inne dodatki funkcyjne
Kierownik filii szkoły
200 - 500
Opiekun stażu
80,00
„
2. w rozdziale 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy § 11 pkt. 2 otrzymuje nowe
brzmienie: ”Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu
rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany, co miesiąc
w wysokości :
1) dla 1 osoby - 1 zł.
2) dla 2 i więcej osób - 2 zł.”

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012
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