UCHWAŁA NR VIII/40/2011
RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/152/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 r
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego
funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno  wychowawcze nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzgodnieniu
z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wielopolu Skrzyńskim Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXV/152/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za
osiągnięcia dydaktyczno  wychowawcze nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 dodaje się pkt 6 i 7, które otrzymują brzmienie:
„6) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
7) w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.”
2) skreśla się ust. 3 w § 3,
3) skreśla się ust. 12 w § 3,
4) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela zajmującego inne
stanowisko kierownicze  dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną,
złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz
warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.”
5) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.”
6) skreśla się w § 10 ust. 2,
7) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby bądź konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.”
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
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