
                                                                                                                          
U C H W A Ł A   NR   XIX/109/2009
Rady  Gminy     K i e ł c z y g ł ó w   

 z  dnia  26   marca    2009  roku

     w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli,  wysokości  oraz
     szczegółowych  warunków  wypłacania  dodatków  do wynagrodzenia  zasadniczego
     oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia  za godziny
     ponadwymiarowe i  godziny  doraźnych  zastępstw  nauczycieli  zatrudnionych  w
     szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Kiełczygłów

               Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
     o  samorządzie  gminnym  /t.j.  Dz. U. z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591,  zmiany:
     z  2002r.  Nr  23  poz.  220,  Nr  62  poz.  558,  Nr  113  poz.  984,  Nr  153  poz.  1271,
     Nr  214  poz.  1806,  z  2003r.  Nr  80  poz.  717,  Nr  162  poz.  1568,  z  2004r.  
     Nr  104  poz.  1055,  Nr  116  poz.  1203,  Nr  167  poz.  1759,  z  2005r.  Nr  172  poz.
     1441,  Nr  175  poz.  1457,  z  2006r.  Nr  17  poz.  128,  Nr  181  poz.  1337,  z  2007r
     Nr  173,  poz.  1218  oraz  z  2008r.  Nr  180,  poz.  1111  i  Nr  223,  poz.  1458 / , 
     w  związku  z  art.  30  ust.  6  i  art.  54  ust.  7    ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982r. -
     -  Karta  Nauczyciela  /tekst  jednolity  Dz. U.  z  2006r.  Nr  97,  poz.  674,  zm. Dz. U.
     Nr  170, poz.  1218,  Dz. U.  Nr  220,  poz.  1600,  z  2007r.  Nr  17,  poz.  95,  Nr  80,
     542,  Nr  102,  poz.  689,  Nr  158,  poz.  1103,  Nr  176,  poz.  1238,  Nr  191,  poz.
     1369  Nr  247,  poz.  1821,  z  2008r.  Nr  145,  poz.  917,  Nr  227,  poz. 1505,  z  2009r.
     Nr  1,  poz.  1/,   po  uzgodnieniu  ze  związkami   zawodowymi  reprezentującymi
     nauczycieli  -  Rada  Gminy    K i e ł c z y g ł ó w    u c h w a l a,  co  następuje :

               §  1.  Ustala  się  Regulamin  wynagradzania  oraz  zasady  przyznawania  nagród
     i  innych  świadczeń  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach
     prowadzonych  przez  Gminę  Kiełczygłów  stanowiący  załącznik  do  uchwały.

               §  2.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Kiełczygłów.

               §  3.  Tracą  moc  uchwały:
     -  Nr X/59/2008  Rady  Gminy  Kiełczygłów  z  dnia  29  lutego  2008  roku  w  sprawie
         przyjęcia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli,  wysokości  oraz  szczegółowych
         warunków   wypłacania   dodatków   do   wynagrodzenia   zasadniczego   oraz
         szczegółowych  warunków  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny
         ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw  nauczycieli  zatrudnionych  w
         szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Kiełczygłów,
     -  Nr  XI/63/2008  Rady  Gminy  Kiełczygłów  z  dnia  25  kwietnia  2008  roku  w
         sprawie  zmian  w  uchwale  Nr  X/59/2008  Rady  Gminy  Kiełczygłów  z  dnia
         29  lutego  2008  roku  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli,
         wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania  dodatków  do  wynagrodzenia
         zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania  wynagrodzenia
         za   godziny   ponadwymiarowe   i   godziny   doraźnych   zastępstw   nauczycieli
         zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Kiełczygłów.



               §  4.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
     Łódzkiego  i  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  z  mocą
     obowiązującą  od  dnia  01  stycznia  2009  roku.
 
                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                   Rady  Gminy
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