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Poz. 3032
UCHWAŁA NR 405/XXVII/2017
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 331/XXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Lesznowola (DZ. U. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 54, poz. 1340).
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. Dz. U.
z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.) po uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi funkcjonującymi
w Gminie Lesznowola – Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Związkiem Zawodowym Pracowników
Oświaty Gminy Lesznowola, Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 331/XXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lesznowola (DZ. U.
Woj. Maz. z 2009 r., Nr 54, poz. 1340) §11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze
ustanowione w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny obliczany procentowo w odniesieniu do jego
wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości określonej w załączniku do niniejszego regulaminu.”.
§ 2. Zmiany wynagrodzeń wynikające ze zwiększenia wysokości składników, o których mowa w § 1
nastąpi z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. prowadzącym jest Gmina
Lesznowola.
Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola:
Bożenna Maria Korlak

