UCHWAŁA NR XXIV/283/2016
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXI / 280 /2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca
2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, za wysługę lat, oraz innych składników wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jedn. Dz.U z 2016r., poz. 446) w związku art. 30 ust. 6 pkt 1, art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zmianami), § 8 pkt 10
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 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 (Dz. U. Nr 22, poz.
181, z późn. zmianami) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 296 z późn. zmianami) Rada Gminy
Szemud uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 2.10 pkt 1 uchwały nr XXXI / 280 /2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2009 r. w
sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat,
oraz innych składników wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a
także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i
nagród poprzez dodanie p. pkt c). o następującej treści:
„c) c) zajęć w klasach łączonych w szkołach podstawowych – zwyżka 15% za każdą przepracowaną
godzinę.”.
§ 2. Pozostałe uregulowania uchwały nr XXXI / 280 /2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2009 r. w
sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat,
oraz innych składników wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a
także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i
nagród nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 4. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016r.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

Id: FA5EB39E-238C-4742-9DDF-F2AD9E6ACADD. Podpisany

Strona 1

