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UCHWAŁA NR XXVIII.158.2017
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.142.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 33, art. 34, art. 35 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 416
z późn. zm.) Rada Gminy Niegosławice uchwala, co następuje:
§ 1. Do uchwały Nr XXV.142.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
regulamin określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice, wprowadza się następujące
zmiany:
1. W Rozdziale 3. Dodatek motywacyjny, dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7. Dodatek motywacyjny przysługuje także za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, na które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.”.
2. W Rozdziale 4. Dodatek funkcyjny, § 6. ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z dołu na koniec miesiąca.”.
3. W Rozdziale 4. Dodatek funkcyjny, dodaje się pkt 9. w brzmieniu:
„9. Dodatek funkcyjny przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy.”.
4. W Rozdziale 5. Dodatek za warunki pracy, § 7. ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 200 zł miesięcznie w pełnym wymiarze
czasu pracy nauczyciela.”.
„3. Dodatek za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych przysługuje w wysokości maksymalnie
100 zł miesięcznie w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela.”.
5. W Rozdziale 5. Dodatek za warunki pracy, dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
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„4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu na koniec miesiąca.”.
„5. Dodatek za warunki pracy przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy.”.
6. W Rozdziale 7. Postanowienia końcowe § 9. wykreśla się ust. 1.
§ 2. Postanowienia zawarte w niniejszej uchwale zostały zatwierdzone przez związki zawodowe dnia
15 lutego 2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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