UCHWAŁA NR 242/XLV/2018
RADY GMINY KAMIENICA POLSKA
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 160/XIX/2009 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli z późn.zm.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.,
poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 967) uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się §1 uchwały Nr 160/XIX/2009 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli z późn.zm., w ten sposób że:
1. wykreśla się słowa: „i dodatku mieszkaniowego”.
2. W załączniku §1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,”
3. W załączniku w §4 ust. 2 po słowach: „dla dyrektorów szkół” dodaje się: „i wicedyrektorów”,
4. W załączniku §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół
jest przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesięcy w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego
dyrektora i wicedyrektora.
5. W załączniku §5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny nauczycielowi i wicedyrektorowi
przyznaje dyrektor, dyrektorowi Wójt.
6. Zmienia się §7 załącznika, który otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora szkoły, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły przysługuje
dodatek funkcyjny, zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.

Typy szkół, stanowiska kierownicze

1.

Przedszkola:
a) dyrektor
b) wicedyrektor
Szkoły wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły
b) wicedyrektor szkoły

2.

Wysokość dodatku funkcyjnego w zł
od
do
1000,00
500,00

1800,00
1000,00

1000,00
500,00

1800,00
1000,00

”
7. W załączniku §11 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie
nagrody dla nauczycieli przysługuje:
- dyrektorowi,
- wicedyrektorowi,
- radzie pedagogicznej,
- Wójtowi Gminy.
8. W załączniku §11 ust.2 wykreśla się lit. d) oraz lit. f).
9. Wykreśla się rozdział VIII.
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§ 2.
W pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szymanek
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