UCHWAŁA NR V/23/15
RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Kołaki Kościelne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2, ust. 6a, i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191; z 2015 r., poz. 357) po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/42/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kołaki
Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 292, poz. 3589) wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 3 „Dodatek motywacyjny” w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajęciami, a w szczególności podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz
prawidłowym prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej.”;
2) W rozdziale 4 „Dodatek funkcyjny” ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dodatki funkcyjne przysługują za okresy pracy związanej z funkcją, za którą należy się dodatek.”;
3) W rozdziale 6 „Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw” ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym przysługuje na
warunkach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz.
191) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Dorota Barbara Sobol
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