
 

 

UCHWAŁA NR XII/74/2015 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za  warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy 

Szczytniki Nr XXVII(121)2009 z dnia 3 kwietnia 2009r. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn.zm), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 

art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) 

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014r.  poz. 

416 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje : 

§ 1. 1. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za  warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowei godziny doraźnych zastępstw, a także  wysokość 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, stanowiącym załącznik do 

Uchwały Rady Gminy Szczytniki Nr XXVII(121)2009 z dnia 3 kwietnia 2009r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2009 r. 

Nr 119, poz. 1928; z 2012r. poz. 6175), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Fundusz na dodatek motywacyjny dla nauczycieli jest ustalany na podstawie etatów zatrudnionych 

nauczycieli, wykazanych według obowiązującej sprawozdawczości kadrowej i wynosi 150,- zł. 

miesięcznie na etat” ”; 

2) w § 12 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość  dodatku funkcyjnego  dla nauczycieli, o których mowa w § 10 ust. 2 , ustala się za 

sprawowanie : 

1) funkcji wychowawcy klasy - w wysokości 100,- zł. za oddział klasowy”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r.

Poz. 8052



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2016 r.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Bogdan Augustyniak 
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