UCHWAŁA NR XXVI/208/08
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVIII/159/2008 Rady Gminy
Szemud z dnia 29 kwietnia 2008r.
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.
Działając na podstawie art. 30, ust. 6, art. 33 ust. 1, art. 49, art. 54 ust. 7 w związku z art. 22
ust. 3, art. 34 i art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jedn.
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn.
Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisami 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. z 2005 r. Nr 22, poz. 181) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jedn.. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych,

RADA GMINY SZEMUD
Uchwala co następuje:
§1
Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr XVIII/159/2008 z dnia 29 kwietnia
2008r.:
I. W § 2.4 pkt.5 lit.a skreśla się zapis; „oraz opinię zakładowych organizacji związkowych”
II. W § 2.5 skreśla się zapis pkt. 5
III. § 2.13 przyjmuje brzmienie:
„Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§1

W budżecie Gminy Szemud tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w
wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że :
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego
zwanego dalej nagrodami Wójta
§2
1.Nagroda ze specjalnego funduszu nagród może być przyznana nauczycielowi, który
przepracował w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szemud co najmniej
rok i posiada udokumentowane osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze,
§3
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznawane z okazji
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) z okazji zakończenia roku szkolnego oraz innych ważnych uroczystości
szkolnych,
3) w uzasadnionych przypadkach, Wójt lub dyrektor może przyznać
nauczycielowi nagrodę w innym czasie.
§4
W roku 2008 ustala się następujące wysokości nagród:
1. Nagroda Wójta od 1.500,- brutto do 3.000,- zł brutto
2. Nagroda dyrektora szkoły od 500 do 1.000 złotych brutto.
§5
4. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród określa Uchwała Nr XXVI/209/08
Rady Gminy Szemud z dnia 13 listopada2008 r. w sprawie utworzenia funduszu i
regulaminu

nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których Gmina Szemud

jest organem prowadzącym”.
§2
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Szemudzie przez okres 30 dni.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud

