UcHwAŁA NR vi 26 /1l
RADY GMIITY KRUKLAI\IKI
z dniazg marcazDll r.
w sprawie: zmian do uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczyci€lom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstq prz}znawania nagród a także wysokośćnaucrycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz sz,czególowe zasady jego przyznawania i w}T!łacania'

Na podstawie art. 18ust.2pkr15 i art' 40 ust. 1ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie grrrinnym (tekst
jedn. Dz' U. z200| r. nr |42 poz' |59|; zŻ002 r',Nr 23' poz' 220'Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz' 984, Nr l53' poz.
1271 i Nr 214, poz. 18061 z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 22004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz' 1203; z 2005 r.' Nr 17Ż' poz. 1441i Nr l75, poz. 1457; z2006 r.' NI 17' poz. 128 i Nr 18l'poz. 1337; z2007
r.,Nr48, poz.327,Nr |38, poz.974 iNr l73,poz. l2l8:. zŻ008 r.,Nr l80,poz. llll, Nr 223, poz.1458i z2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, po2,1241 oraz 22010r. Nr 28,po2.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), oraz
art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 slycznta 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz U. z 2006 r. 97 poz. 674,Nr
170 poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r., Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191,poz. 1369 iNr 247, poz. 18211'22008 r., Nr 145, po2.917, Nr 227, poz.1505t
z 2009r.'Nr l,poz.l, Nr 56,poz.458' Nr 97
800' Nr 2l3' poz.l650' Nr 2l6' poz.l70ó)' Rada Gminy KŃlanki
'poz.

uchwalą co następuje:
$

r. l)

w

tytule

uchwĄ Nr XVIVI63/09 Rady Gminy Kruklanki

z dnta

24 marca 2009r',w

sprawie:

regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za waruŃi pfacy oraz sposoby
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród
a

takze wysokośó nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przytlawania

i wypłacanią skreśla się z.ntrot:. ,, atakże wysokośó nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oT.u szczegółowe

zasady jego przyznawania i wyfacania".

luchwĄ o której mowa wpkt 1, otrzymuje brzrrrienie: ,, Uchwala się regulamin przya1awania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wafunki pracy oraz sposoby obliczania

2) Treść$

u"ynagrodzerua za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŹnych zastępstw, przyznawania nagród, stanowiący

załacmik do niniejszej uchwĄ."
$ 2.

1)

W załaczniku do uchwały

o której mowa

w$

1,

wprowadza się następujące Zmiany:

Tytuł załącznika do uchwały otrzfmuje brzmienie:
Regulamin prryzna:watia nauczycielom dodatków:
', sposoby obliczania
moĘwacyjnego' funkcyjnego' za warunki pracy oraz
wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doIźnych zastępstw, przyznawania nagród "'

2) 2)

w $ l ust.l uchyla

się pkt 4).

3) dział VII uchyla się.
$ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódŹwa
Warmińsko _ Mazurskiego' z mocą obowi@ującą od dnia 1 września20l lr.

Z-ca Przewodnic

o Rady

Zdzisław Szyszko

Id:
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