UCHWAŁA NR X.61.15
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 31 lipca 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XX/107/09 Rady Gminy Cielądz w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Cielądz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 30 ust. 6,
art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2014 r.
poz. 191, z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XX/107/09 Rady Gminy Cielądz z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Cielądz
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 109, poz. 1090), w § 6 ust.1 – 3 otrzymują brzmienie:
„§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub zespole szkół oraz
nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji opiekuna stażu,
przysługuje dodatek funkcyjny.
2. . Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły i zespołu szkół ustala Wójt, a dla
wicedyrektora - dyrektor zespołu szkół, uwzględniając:
1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną;
2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska;
3) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole;
4) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.
3. Wysokość dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 2 wynosi miesięcznie:
1) dyrektor zespołu szkół – od 800,00 zł do 1.000,00 zł;
2) dyrektor szkoły podstawowej – od 300,00 zł do 500,00 zł;
3) wicedyrektor zespołu szkół – od 300,00 zł do 400,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2015 r.

Przewodnicząca Rady
Gminy
mgr Małgorzata Rosa
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