UCHWAŁA Nr III/29/2006
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany treści „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego
i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe
zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego”, stanowiącego załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/354/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 października 2006 roku
Na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”,
w związku z 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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172,
poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128)

Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§1
W treści § 3 Regulaminu skreśla się ust.3.
§2
Zmienia się treść § 5 ust.1 i ust.5 Regulaminu, które otrzymują brzmienie:
1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela wynosi od 1 do 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala Wójt Gminy ze środków określonych w ust.2,
w wysokości od 1 do 25% wynagrodzenia zasadniczego, na okres 6 miesięcy, licząc jak
w punkcie 3.
§3
Skreśla się § 13, § 14 i § 15 Regulaminu.
§4
Zmienia się dotychczasową numerację § 16, § 17 i § 18 Regulaminu odpowiednio na
§ 13, § 14 i § 15.
§5
Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

§6
Zmiany treści Regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

