UCHWAŁA NR X/60/11
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 26 października 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/146/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie
regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia
nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
Na podstawie art. 30 ust. 66a, art.49 ust. 2, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.) u c h w a l a s i ę , c o n a s t ę p u j e :
§ 1. W Uchwale Nr XXV/146/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie
regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom,
zatrudnionym w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec wprowadza się następujące
zmiany:
1. W tytule uchwały po zwrocie „w szkołach podstawowych” dodaje się po przecinku zwrot „w przedszkolach
i zespołach szkół”.
2. § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się regulamin, określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
nauczycielom, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz zespołach szkół, prowadzonych przez
Gminę Bolesławiec, zwany dalej „regulaminem”.
3. § 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela  rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela ( Dz. U.
z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
2) szkole  należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół szkół,
3) klasie  należy przez to rozumieć oddział szkolny, przedszkolny lub grupę,
4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkół i wychowanków przedszkoli”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Durda
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