UcEwAŁA lIR )(LD<n37lt0
RADY GMInrY żELAzKów
2010r.
z dnia30sierpnia
w sprawie zmiany uchwaĘ Nr )ooV169/09 Rady Gminy żIe|sŹkónł
z dnia 25 młrca 2009 roku w sprawie
zasadwynagrodzenianauczycieli, ustalenia regu|aminuokreślającego
wysokość
oraz szczętó'łowewarunki
prz5zrawania nauczycie|omdodatków moĘwacyjnego' funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych sk|adników wynagrodzenia,a takźrc
rvysokości'szczegóIowychzrsed przyznawania i wyplacania
dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie
art.30 ust.6 ustawyz dnia26 stycznia1982r. KartaNauczyciela(tektjednolityDz. U. z 2006r.,
Nr 97, poz. 674 z późniejszymizmianami),zwanejdalej Kartą Naucryciela, w zwięku z art. |8 ust 2' pkt. 15
jednolity Dz' U' z2o0| r' Nr |42 poz. 1591
ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym(tekst
z późniejszyminnianami) oraz przepisami RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej i spońu zdnia 3l
stycmia 2005 r' w sprawiewysokościminimalnychstawek wynagrodzeniazasadniczegonauczycieli, ogólnych
warunkówprzymawaniadodatkówdo wynagrodzeniazasadniczegooraz wynagadzaniaza ptacęw dniu wolnym
od pracy( Dz' U. Nr 22 poz.|8| rokuz późniejszymi
zrnianami),
uchwalasię,co nastepuje
:
$l. l. W regulaminiewynagradzaniaiprzyznawarriadodatków nauczycielomzatrudnionymw szkołach
podstawowychi gimnazjachprowadzonychprzez Gminę Ze|azków stanowiącymzałączniknr l do UchwĄ Nr
xxn|69/09 Rady Gminy Ze|azków z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zasadwynagrodzenianauczycieli ,
wysokośćoraz szrzegółowewarunki przymawanianauczycielomdodatków
ustaleniaregulaminuokreślająpego
motywacyjnego, funkcyjnegoiza warunki pracy onz niektórych innych składnikówwynagrodz€nią a także
wysokości,szczegołowychzasad przymawania i wyfacania dodatku mieszkaniowego( Dziennik Urzędowy
WojewódŹwaWielkopolskiego
Nr 105,poz |694z 26 maja2009r).wprowadza
sięnastępujące
zmiany:
l)W rozdziale II' w$ 4' pkt 3 otrzymujenastępujące
brzmienie : ',DodatekmoĘvacyjny przyznajesię
nauczycielowi
niedłuższy
niżjedenrok szkolny''.
naczasokreślony
2) \,l rozdziale II,w $ 5' pkt 2, podpunktl otrzymujenastępującebrzmienie : ,, Ęrektor szkołykażdegotypu
|iczącej:
- |.7 oddziałów
2|0 zł. 600zł
. 8.|2 oódziałów237zł- 750 zł
. l3 i więcej oddziałów329 zł- 900 zł''.
$ 2. WykonanieuchwaĘpowierzasię WójtowiGminy Żelazków.
$ 3. Uchwaławchodzi wzycie w terminie 14 dni od daty ogłoszeniaw Dzienniku UrzędowymWojewódzwa
Wielkopolskiego
z mocąobowiązującą
od l września
2010roku .
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Strona I

UZASADNIENIE
Do UchwaĘ Nr,(L|xl237 l10
Rady Gminy Że|razkÓ'mz dnia 30 sierPnia 2010r'
ustalenia regulaminu określającego
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli,
nauczycielom dodatkÓw
pwznawania
wysokość or'z ,,o"gÓ,łowe warunki
pracy oraz niektÓrych innych składnikÓw
moĘwacyjnego, funkcyjnego i za warunki
zasad pryznawania i rvypłacania
wynagrodzenia, a takżewysolrości,szczegoiowych
dodatku mieszkaniowego'
Napodstawieart.30ust.6iart.54ust.7ustawyzdttta26sĘczna1982r.
Nr g7 poz- 674 z pozniejszymi
_ Karta Nauczyciera(tekstjednorlty z pr.u. z uioe r.
jedn9stkąsamorząduterytorialnego,określa
zmianami) organprowadzą.f ,,rot będą:y
oraz
io"y.i" wysokośc{awek dodatku funkcyjno*o,
w drodze regulaminu #Jd'
.
dodatkufinkcyjnego i moĘwacyjnego
szczeg'łowezasadyi warunki pwyznawar'|a

