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UCHWAŁA NR XXIV/133/2016
RADY GMINY NAGLOWICE
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w
sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminów określających niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w
Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.
j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.
j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póżn. zm.) zwanej dalej Karta Nauczyciela, po uzgodnieniu ze Związkami
Zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Nagłowice, uchwala co następuje:
§ 1. W regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków
do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego oraz za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wysokości wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Nagłowice,
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca
2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminów określających niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w
Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród, wprowadza się zmiany w sposób następujący: §2.2
otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 2 Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony tj.
- dla nauczycieli od 01.01. do 30.06. i od 01.09 do 31.12 na czas nie krótszy niż 4 miesiące,
- dla dyrektora dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy
niż 1 rok.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice oraz Dyrektorom Zespołów Placówek
Oświatowych prowadzonych przez Gminę Nagłowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.
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