
RADA GMINY
UCHWALA Nr XX1/1 58/201 2
Rady Gminy Popielow
z dnia 28 listopada 2012r

w sprawie uchylenia Uchwaty Nr XX/1 41/201 2 Rady Gminy Popielow z dnia 25
pazdziernika 201 2r w sprawie ustalenia regulaminu okreslajacego wysokosc stawek
oraz szczegotowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkow. motywacyjnego,
funkcyjnego, za wysJug§ lat, za warunki pracy oraz szczegotowe warunki obliczania i
wyptacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych
zastepstw, wysokosc nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego
przyznawania i wyptacania, a taze kryteria i tryb przyznawania nagrod dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagrod za ich osia_gni$cia dydaktyczno-wychowawcze
zatrudnionych w szkolach i przedszkolach na terenie Gminy Popielow

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz.
1600; z 2007r. Nr 17,poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158,poz.1103, Nr 176,
poz.1238, Nr 191,poz.1369, Nr 247,poz.1821; z 2008 r. Nr 145,poz.917, Nr 227, poz.1505;
z 2009r Nr 1 poz.1, Nr 56,poz.458, Nr 97,poz.800, Nr 213,poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z
201 1r Nr 149,poz.887, Nr 205,poz.1206 oraz z 2012r poz.908 ) Rada Gminy Popielow
uchwala co nast^puje:

Uchyla sie. UchwatQ Nr XX/141/2012r z dnia 25 pazdziernika 2012r w sprawie ustalenia
regulaminu okreslajacego wysokosc stawek oraz szczegotowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatkow. motywacyjnego, funkcyjnego, za wysiug§ lat, za warunki pracy
oraz szczegotowe warunki obliczania i wyptacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraznych zastepstw, wysokosc nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wyplacania, a taze kryteria i tryb
przyznawania nagrod dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagrod za ich osiajgnî cia
dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkotach i przedszkolach na terenie Gminy
Popielow

§ 2

Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy.

§ 3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Wiceprzewptinlcza.cy
RadyG&iny

Radca Jjrawny
Stanislaw Gorka


