
Uchwała Nr XLII/383/2010
Rady Gminy Świlcza

z dnia  29  kwietnia   2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania
dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu przyznawania
         i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 w związku  z art. 91d pkt. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy  stanowi, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/274/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich
przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu
przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 35, poz. 992) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W zależności od stopnia spełniania warunków, o których mowa w § 3, dodatek
motywacyjny przysługuje w kwocie nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela.

2. Ustalenia wielkości środków przypadających na dodatki motywacyjne, nie
wyższej jednak, niż 8 % rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
oraz oceny stopnia spełniania warunków, od których zależy wysokość
indywidualnego dodatku, dokonują i dodatek ten przyznają:

1) w przypadku nauczycieli - dyrektor szkoły;
2) w przypadku dyrektora  szkoły - organ prowadzący.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie dłuższy jednak, niż
jeden rok szkolny.”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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