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UCHWAŁA NR 241/XXXVIII/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz
szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr 216/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez
Gminę Małkinia Górna, zmienionej uchwałą nr 95/XIII/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 kwietnia
2012 r., § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy mogą występować:
1) dla nauczycieli – dyrektorzy szkół oraz organizacje związkowe działające w danej szkole,
2) dla dyrektorów szkół – Inspektor ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek
oświatowych.
2. Wójt Gminy może przyznać nagrodę również z własnej inicjatywy.
3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły mogą występować organizacje związkowe
działające w danej szkole”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Małkini Górnej, zachodzi konieczność
dostosowania postanowień niniejszej uchwały do zaistniałych zmian.
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