
Uchwała XXXVII / 171  / 2005
Rady Gminy Cisek

z dnia   05 grudnia  2005 r.

zmieniaj�ca uchwał� Rady Gminy Cisek Nr XXXVI/164/2005 z dnia
27 pa�dziernika 2005 roku w sprawie regulaminu okre�laj�cego niektóre
zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród
w roku 2006

Działaj�c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759), oraz art. 30 ust. 6, art.49 ust. 2 i art.54 ust.7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,
Nr 137, poz. 1304,   Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) oraz 2005r, Nr 10 poz.71, Nr 167
poz.1397,  Rada Gminy uchwala, co nast�puje  :

§ 1.
W uchwale Rady Gminy Cisek Nr Nr XXXVI/164/2005 z dnia 27 pa�dziernika 2005 roku
w sprawie regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko��
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród
w roku 2006 w prowadza si� nast�puj�ce zmiany :

1) w pkt. 3 § 2 skre�la si� zwrot : „ w sprawie wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysoko�ci stawki wynagrodzenia
zasadniczego za jedn� godzin� przeliczeniow� wykazu stanowisk oraz dodatkowych zada�
i zaj�� uprawnionych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku
motywacyjnego, wykazu trudnych i uci��liwych warunków pracy stanowi�cych podstaw�
przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów
zatrudnienia i innych okresów uprawniaj�cych do dodatku za wysług� lat,”

2) dotychczasow� tre��  § 10 zast�puje si� zapisem w nast�puj�cym brzmieniu :
„ Dodatek motywacyjny mo�e by� przyznany nauczycielowi , za wyj�tkiem nauczyciela
sta�ysty, posiadaj�cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym
typie szkoły,

3) w § 17 skre�la si� ust.5 ,
4) po Rozdziale IV dodaje si� Rozdział IVa w nast�puj�cym brzmieniu :



„ Rozdział  IV a
Dodatki za wysług� lat

§ 17 a
Nauczycielom przysługuj� dodatki za wysług� lat wypłacane w wysoko�ci i na zasadach
okre�lonych w art.33 Ustawy Karta Nauczyciela.”

5) w § 18 skre�la si� ust.1 i ust.2
6) ust. 2 § 19 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie : „ Wysoko�� dodatku mieszkaniowego, w

zale�no�ci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesi�cznie :
a) przy jednej osobie w rodzinie 3%
b) przy dwóch osobach w rodzinie 4%
c) przy trzech osobach w rodzinie 5%
d) przy czterech i wi�cej osobach w rodzinie 6%
( wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z tytułem magistra i z przygotowaniem
pedagogicznym),”

7) ust. 5 w § 20 otrzymuje brzmienie : „ Nagroda Wójta lub Dyrektora mo�e by� przyznana
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

8)  w § 20 dodaje si� ust.6-8 w nast�puj�cym brzmieniu :

 „ 6.Wysoko�� nagrody okre�lana jest corocznie przez Wójta Gminy oraz dyrektorów szkół,
uwzgl�dniaj�c posiadane na ten cel �rodki.

7. Nagroda Wójta nie mo�e by� wy�sza ni� stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego i nie mo�e by� ni�sza ni�  50 .% wymienionego wynagrodzenia.

8. Nagroda dyrektora szkoły nie mo�e by� wy�sza ni�  60 .% stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego i nie mo�e by� ni�sza ni� 20 .% wymienionego
wynagrodzenia,”

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza si� Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w �ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z moc� od 01 stycznia 2006 roku.

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/ Paweł Ryborz


