
Uchwała Nr XXXVI/176/09
Rady Gminy Somianka

z dnia 27 sierpnia 2009r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r.
w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  dodatków  i  innych  składników 
wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  szczegółowych  warunków  ich  przyznawania,  a  także 
wysokość,  szczegółowe  zasady  przyznawania  i  wypłacania  nauczycielskiego  dodatku 
mieszkaniowego

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54 ust. 3 i ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.  U  z  2001r.  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.)  oraz  przepisów  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji 
Narodowej  i  Sportu   z  dnia  31  stycznia  2005r.  w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek 
wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych  warunków  przyznawania  dodatków  do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr. 22, 
poz. 181 z późn. zm.), po uzgodnieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych – Rada 
Gminy Somianka uchwala co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr  XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia  23 kwietnia 2009 r.
w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  dodatków  i  innych  składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, 
szczegółowe  zasady  przyznawania  i  wypłacania  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego 
wprowadza się następujące zmiany:

1)        § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Lp. Stanowisko Miesięczne stawki w zł
1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego 

typu, liczącej:
1) do 8 oddziałów
2) od 9 do 14 oddziałów
3) 15 oddziałów i więcej

od 550 do 700
od 600 do 750
od 650 do 850

2. Wicedyrektor od 550 do 700
3. Kierownik filii od 450 do 650
4. Opiekun stażu 60
5. Wychowawca klasy:

- w szkole podstawowej 
- w gimnazjum

60
70

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku   Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący 
   Rady Gminy

     /-/ Tadeusz Jacek Tolak


