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Uchwała Nr XIV/141/04
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia  07 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr 25/III/2000 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia i nagród.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) oraz w powiązaniu z art. 77 1        i art. 77 2  § 4, § 5 i § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.  Nr 21 poz. 94     z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia          i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.) 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala:

§ 1

1. W załączniku nr 2 do uchwały Nr 25/III/2000 Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w ust. 4 słowo „stażysty” zastępuje się słowem „kontraktowego”. Dodaje się zdanie „Dodatek naliczany według nowych zasad wypłacany będzie od dnia 1 marca każdego roku”.
2. W załączniku nr 3 do uchwały Nr 25/III/2000 Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie regulaminu przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli w ust. 4a kwotę „10 zł” zastępuje się kwotą „30 zł” a w ust. 4b kwotę „23 zł” kwotą „40 zł”.
3. Załączniki nr 1, 4, 5 i 6 pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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