Uchwała Nr XXXIII/322/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego do Sądu
Administracyjnego

Na podstawie art.98 ust.3 w zw. z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

Rada Gminy Szemud Uchwala co następuje :
§1
Skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z umocowaniem do
ewentualnego wniesienia dalszego środka zaskarżenia tj. do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie
skargę
na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody
Pomorskiego
Nr
NK.III.AFD.0911/45/09 z dnia 11.05.2009 r. doręczone w dniu 14.05.2009 r. pisemne
rozstrzygniecie z dnia 11.05.2009 r. wydane przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie sygn.
NK.III.AFD.0911/45/09 ustalające,że
1) ,że Uchwała 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 w rozdziale V § 2 pkt.11 ust.3 i 4 przekracza delegację
zawartą w art. 30 ust.6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U.z 2006
r. Nr 97,poz.647 z późn. zm. )
2) ,że Uchwała Nr XXXI/279/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie
podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 r. oraz zatwierdzenia Regulaminu
dofinansowania dokształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem
prowadzącym jest Gmina Szemud zawiera brak w postaci braku ustalenia specjalności i form
kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2009 r.

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Szemud celem wniesienia skargi i
reprezentowania Gminy Szemud przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku i
wniesienia ewentualnie dalszego środka odwoławczego do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z prawem do udzielenia w przedmiotowym zakresie pełnomocnictwa procesowego
radcy prawnemu świadczącemu pomoc prawną na rzecz Gminy Szemud
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

