UCHWALA NR X/62/2015
RADY GMINY BUDZISZEWICE
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwaty nr XXFV/127/09 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2015r.
poz.1515) oraz art.30 ust.6 , art.49 ust.2 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(t.j.Dz.U. z2014r. poz.191 ze zm.) po uzgodnieniu ze zwiqzkami zawodowymi zrzeszajqcymi nauczycieli, Rada
Gminy, uchwala co nastejjuje:
§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gmin?
Budziszewice stanowiajcym zalajcznik do uchwaly Nr XXIV/l27/09 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23 kwietnia
2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zmienionej uchwaty Nr XXV/l34/09
Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 maja 2009 roku wprowadza si? nast?pujajce zmiany:
l)w §2 pkt 3 skresla si? zapis: ,,Filialna Szkola Podstawowa w R?kawcu podporzajdkowana organizacyjnie
Szkole Podstawowej w Budziszewicach,";
2) w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Srodki na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoiy okresla Wqjt Gminy.";
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
,,1. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoly, a dyrektorowi-Wqjt Gminy.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje si? w wysokosci nie wyzszej niz 10% wyplacanego nauczycielowi
wynagrodzenia zasadniczego.
3. Wysokosc stawek dodatku motywacyjnego ustala si? w granicach posiadanych srodkow finansowych
okreslonych w §4.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje si? na czas okreslony, nie krotszy niz 3 miesiajce i nie dluzszy niz
6 miesi?cy.
5. Dodatek motywacyjny nalicza si? w pelnych zlotych.";
4) w §7 wust. 3:
a) w punkcie 4 kwot? ,,90,00zl" zast?puj? si? kwota^,,150,00zt",
b) w punkcie 5 kwot? ,,30,00zl" zast?puje si? kwota^ ,,50,00zl";

5 ) w § 10:
a) w ust. 2 skresla si? zapis: ,,Nagroda nie moze bye jednak nizsza niz 50% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego z wyzszym wyksztalceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym,
ustalonego w rozporzajdzeniu MEN.",
b) w ust. 3 skresla si? zapis: ,,Nagroda nie moze bye jednak nizsza niz 30% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego z wyzszym wyksztalceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym,
ustalonego w rozporzajdzeniu MEN.".
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.
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§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicza^cy Rady Gminy
^^2/^^^
'iotr Jagietto
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