Uchwała Nr XXII/221/2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy,
nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych
zastępstw.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, i 6a oraz art.49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7
w związku z art. 91 „d” pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje:

§ 1.1. W załączniku do Uchwały Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego,
motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw
w dziale III skreśla się paragraf 12 i 13.
2. Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów oraz
dyrektorom szkół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, 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, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.
1206, z 2012 r. poz. 908, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318.

Uzasadnienie
Zmiana regulaminu podyktowana jest dostosowaniem regulaminu do obecnie
obowiązujących ustaw oraz regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych
Gminy Radziejów. Zmiany w regulaminie zostały uzgodnione z przedstawicielami
Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radziejowie.
Z regulaminu usunięto zapisy dotyczące wypłaty dodatku motywacyjnego, które
kolidowały w części dotyczącej naliczania i wypłaty dodatku za okres choroby
nauczyciela.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

