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Poz. 392
UCHWAŁA NR IV/18/2019
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca
2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, z późn. zm.),
art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
i 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 (Dz. U. z 2014 r.
poz. 416 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. ust. 4 Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób,
że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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