
UCHWAŁA Nr I06lxIV 2008
RADY GMINYROZWIENICA

Z dnia 13 .03. 2008 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokośó oraz szczegółowe warunki
przyznaurarua naucrycięlom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia a takŻe szczegółowych zasad ptzyznawanla i
wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Działającna podstawie art.30, ust.6 i art'54 ust.3 i 7 ustawy z drua 26 sĘczrua l982roku Karta
NauczycielalDz.U.z2003 r. Nr 118 poz. IIl2,zezm.liart.18 ust.2, pkt 15 ustawy zdnia8 marca
1990r. o samorządzie gminnym l Dz. U. z 200lr. Nr.142, poz.L59l, zę zrrl. / Rada Gminy
Rońvienica po uzgodnieniu z Zarządem oddziału Zwięku Nauczycielstwa Polskiego w
Rozwienicy

uchwal a

regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawarlia dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynaglodzerua za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokośó i warunki wypłacania
nagród ze specjalnego fundusrunanagrody za osiągnięcia dydakĘczno- wychowawczenauczycieli
otaz szczegółowych zasadprryznawarua i wypłacania dodatku mieszkaniowego jak następuje:

Rozdział I

Postanowienia wstępne

$ 1.l. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

I/ szkole - naleĘ rozumieó ptzez to jednostki organtzacyjne wymienione
w art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z drua 26 sĘczna |982r.- Karta Nauczyciela ,dla których organem
prowadzącym jest Gmina RoŹwienicą

2l nauczacielu- nalezy rozumidć przez to równiez wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w
ust. I pkt. 1/,

3/ obowiąkowym w)rmiarze zajęć lub pensum dydaktycznpn- nalezy przez to rozumieć
tygodniowy obowią.zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42 ust3 Karty Nauczyciela lub
ustalony przez organ prowadzący na podstawi e art.42 ust.7 pkt.Zl i 3l Karty Nauczyciela,

4l Karcie nauczyciela - naJeŻy przez to rozumieć ustawy z dtia 26 sĘczłia 1982 roku -
Karta Nauczyciela I Dz. U. z 2003 roku Nr 1 1 8 poz. IlI2 ze zm.l,

5l rozporządzeniu - naleĘ przezto rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z późn. zm. .w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków prry7navłania dodatków do wynagrodzenia zasadriczego oraz wynagrodzenia
zaptacęw dniu wolnym od pracy.

$ 2.1. Tabelę zaszercgowania oraz minimalne stawki wynagrodzęnia zasadniczego dla nauczycieli ,

atak:że sposób dokumentowania prawa do określonej stawki wyragrodzenia zasadniczego określa .
rozporządzenie.
2. Wysokośó , warunki oruz zasady wypłacania nauczycielom :

1/ dodatku za wysfugę lat,
Żl dodatku za uciązliwośó pracy,



3/ dodatkowego wynagro dzerua za ptacę )

4 l nagr ó d jubileuszowych,
5/ dodatkowe go wynagro dzerua rocznego,
6l zasiłIa na zagospodarowanie,
7/ odpraw z Ęrtułu rozvmryaria stosunku pracy'
8/ odpraw zĘiiuprzejścia na emeryturę,
- określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciel a oraz przepisy rozporządzetia.
3. Wysokość , warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom doĘchczasowych dodatków
specj alistyc znych reguluj e art.9 ustawy
zdnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy - KartaNauczycielaoraz o zmianie innych ustaw (Dz.
U. Nr 19 poz.239).

Rozdział II

Dodatek motywacyjny

$3.1. Dodatek moĘwacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie moze być vłyŻszy ttiż I)Yo jego

wynagrodzenia zasadni cze go.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach

b ezpłatny ch, wychowa w czy ch, dla poratowani a zdrowi a oT az
w stanie nieczynnym.

3. Dodatek motywacyjny ptzyznaje się na czas określony, nie krótszy niz 2 miesiące i nie
dhlższy niz jeden rok szkolny.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyntania
uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w s 4, ustala dyrektor, w stosunku
do dyrektora Wójt Gminy' w ramach posiadanych środków finansowych określonych w planie
finansowym szkoĘ.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. Na wypłatę dodatków mofiacyjnychprzezstacza się. maksymalnie

3'oń planowanych rocznych środków na wynagrodzerua.
7.Dodatek motywacyjny nie wypłaca się za dni nieobęcności w pfacy z powodu

niezdolności do pracy wskutek choroby bądŹ konieczności osobistego sprawowania opieki nad

dzieckiem lub chorym członkiem rodziny' za l<tóre nauczyciel otrzymuje wynagrodzetie za czas

choroby lub zasiłek z vbezpieczenia społecznego.
7.1. Regulamin dotyczy wszystkich nauczycieli w tym także pełniących funkcję dyrektorów

szkoł zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach na teręnie gminy RoŹwienica i ma

zastosowanie do nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w pełnym i
niepełnym wymiarze godzin

2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin mogą otrzymać tylko jeden

dodatek, nie więcej ruz za jeden pełny etatnauczyciela,
niepełnozatrudnieni otrzymują dodatek w dwu lub więcej miejscach pracy' ale nie więcej niŻ za
jeden pełny etat.

$ 4. 1 Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moĘłvacyjnego j est:

1 / udokumentowane o siągnięcia edukacyj ne uczniów,
2/ osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach otazw innych

ob szarach działań nlłiryałry ch z pro c e s em dydaktycmym,
3/ skuteczne rczvńązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez ksztahowanie

postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości pracy nad sobą oraz

właściwych postaw moralnych i społecznych,
4/ skuteczne prze ciwd ziałanie agre sj i, pato l o gi om i uzaleŻlieni om,



5l aktywne i efektywne działartia na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z
uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności stałej współpracy z todzicarrti, właściwymi
inst;rtucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną

6l inicjowanie i organizowanie imprez : uroczystości szkolnych, w tym zawodów
sportowych i wycieczek szkolnych

7l udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie
warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz ptzeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

8l opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi w szkole,

9l inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiąkowych zajęć, pozalekcyjnych i
pozaszkolnych,

1 0/ skuteczne kierowanie rozwojem aczria szczegó|rue uzdolnionego,
III adaptacla i praktyczre oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i

wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogicmy oraz innymi
ins{rucj ami wspomagaj ącymi.

2.Dodatkowymi kryteriami przyznana dodatku moĘwacyjnego dla dyrektorów są
ll prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiąującym prawem'

przestrzegarue dyscypliny finansów publicznych' celowe i oszczędne wydatkowanie środków,
racj onalne gospodarowanie maj ątkiem szkolnym,

2l wymiernę działarua zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania
p o zabudżetowych śro dków finans owych,

3/skuteczne i oszczędne prowadzenie polityki kadrowej
4/podejmowanie skutecznych działń w zakresie BHP
5l stwarzartie warunków dla realizacji zadań określonych w lokalnej polityce oświatowej

Rozdział III
Dodatek funkcyjny

$ 5.1.Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoĘ przysługuje dodatek fuŃcyjny zgodnie z poniższą
tabelą:

Tabela dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół, wicedyrektorów, kierowników szkół
filialnych.

Stanowisko
kierownicze

Ilośó oddziałów Wysokośó dodatku
funkcyjnego

Wysokośó dodatku
Funkcyjnego

od do

Dyrektor Do 8 oddziałów 324 zł 396 zŁ

Dyreklor 9-16 oddziałów 397 zł 624 zł

Dyrektor 17 i więcej oddziałów 625 zł 780 zl

Wicedyrektor 9-16 oddziałów 2T6 zł 380 zł

Wicedyrektor 17 i więcej oddziałów 381 zł 520 zł

Kięrownik szkoły
filialnej

Do 4 oddziałów |44 zł 168 zł

Kierownik szkoły
filialnej

5 i więcej oddziałów 168 zł Ż28 zł



2. Dodatek funkcyjny przysfuguje takŻe nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokośó dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a dla
nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze- dyrektor szkoĘ uwzględniając wielkość
szkoły' jej strukturę organizacyjną złoŻonośc zadan wynikających z zajmowanego stanowiską
liczb stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoĘ oraz warunki demograficzne i
geograficzne , wjakich szkoła funkcjonuje.

4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo
do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia a w razie wcześniejszego odwołania z
końcem miesiąca, w którym nastąli to odwołanie, a jeżeli odwołanie nasĘliło pierwszego dnia
miesiąca _ od tego dnia.,

5.Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąliło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a
jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego
dnia.

6.Dodatek funkcyjny nie przysfuguje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaptzestał pełnienia obowią7ków zwtązanych z powierzonym
stanowiskiem kierowniczym lub sprawowania funkcji, a jeżeli zaptzestanie pełnienia obowiąków
nasĘliło pierwszego dnia miesiąca_od tego dnia.

7.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyreklora szkoĘ ustala organ prowadzący szkołę, a
dla nauczyciela, w tym dla wicedyrekIora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko
kierownicze-dyrektor szkoĘ.

8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

$ 6.1. Nauczycielom realizującym dodatkowo zadania otaz zajęcia przysfuguje dodatek funkcyjny'
zĘm , ze nauczycielowi któręmu powierzono:

l/wychowawstwo w klasach od 0 do 6 w wysokości3,7 Yo za je&tąklasę,
2/wychowawstwo w klasach gimnĘalnych - w wysokości 3 ,7 oń za jednąklasę
3ifunkcję doradcy metodycznego - w wysokości 30ń ,

4/ funkcję opiekuna stłina' - w wysokości 3% za jednego nauczyciela stazystę, średniego
wynagrodzenia stazysty, o którym mowa w art.30 ust 3 i art. 53 ust 1 Karty Nauczyciela..

2.Wysokosc dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i
złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor w ramach posiadanych środków
furansowych.

$ 7.i.Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie fuŃcji, a jeŻeli powierzenie funkcji nastąliło
pierwszego dnia miesiąca _ od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w $ 5 ust. l nie przysfugują w okresie stanu
nieczynnego oraz w okresach, zal<tóte nie przysługuje wynagrodzenie zasadriczę od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaptzestaŁ pełnienia stanowiska
wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeŻeli zaprzestarie pełnienia obowią7ków
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. otrąmywanie dodatku, o którym mowa w $ 4 ust.l,2 i 3 nie vyłącza prawa do
otrzymywania dodatku, o którym mowa w $ 5 ust. l.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie lvypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV



Dodatek za warunki pracy

$ 8.1. Nauczycielom przysfuguje dodatek za warunki pracy z t;rtułu ptacy w trudnych warunkach,
określonych w rozporządzeniu, zakuŻdągodzinę dydaktycznązłea|izowana w warunkach trudnych
w następuj ącej wysokości :

Il zaprowadzenie zajęć w klasach łączonych - I0 %
2l za prowadzęnie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach

(oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych, oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zalcwalifikowanego do kształcenia specjalnego- I0% stawki godzinowej otrz;rmywanego
wynagrodzenia zasadnicze go.

$ 9.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za prowadzenie zajęć z dzieckięm upośledzonym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem' ze zajęcia dydaktyczne prowadzone sąwg
odrębnego programu dostosowanego do możliwości ucznia:

I l za ka:Żdą ztea\izowaną. godzinę dydaktyczn ą -1O % stawki godzinowej wynagrodzenia
zasadniczegonauczycielaprowadzącegozajęcia.

$ 10.1. Dodatki za trudne i ucią7liwe warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie
zrealizowane w warunkach trudnych lub ucią7liwych.

2. Wysokość dodatków za warunki pracy ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dy'rektora
Wójt Gminy.

3.W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku zauciĘIiwe warunki
pracy w;lpłaca się obydwa te dodatki.

4. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie
zrealizowanychzajęć w warunkach trudnych i uciryliwych.

Rozdział v

Dodatek za wysługę lat

$ 11. 1. Dodatek za wysfugę lat przysługuje za dli, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub
konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym człoŃiem rodziny, za l<tóre

nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek zubezpieczenia społecznego.
2.Nauczycielom przysługuje dodatęk za stuŻ pracy w wysokości I%o v'rynagrodzenia

zasadriczego zakuŻdy rok pracy wypłacony w okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy ztym, ze dodatek ten nie moŻe przekłocryć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

3 .okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzetie.
4.Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu' w którym

nauczycielnabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.
5. Dodatek wypłaca się z góry wterminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VI

W;magrodz eńe za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastępstw

$ 12.1. Wynagrodzetię zajedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę dorźnego zastępstwa

oblicza się dzieląc prryznaną. nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego' łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli placa w godzinach ponadwymiarowych oraz doruźnego

zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przęz



mie sięczną liczbę godzin obowią,zkowe go wyrniaru zaj ęć nauczyciela
2. Miesięczną liczbę godzin obowiąkowego wymiaru ząęć, o którym mowa w ust.1 ustala

się mnoząc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęc nauczyciela określony w art. 42 ust.3 lub
określony na podstawie art. 42 ust.7 pkt. l i pkt .3 Karty Nauczycielaprzęz 4.16 zzaokrągleniem do
pełnych godzin w ten sposób' Że czas zajęć do 0'5 godziny pomija się , a'co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełnągodzinę.

3.Wynagrodzęnie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinną doraŹnego zastępstwa
ręalizowaną z innego wymiaru zajęć uż wymiar obowiązkowy, oblicz się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŻeli
praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doruźnego zastępstwa odbywała się w warunkach
trudnych lub ucią7liwych, przez miesięczną liczbę godzin obliczoną zgodnie z zasadąokreśloną w
ust. 2 z wymiaru zajęó obowią7kowego ustalonego na podstawie z art. 42 ust.3 KN

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organtzacyjnym nie
przysługuje za dti, w których nauczyciel nie realizuj e zajęć z powodu pruerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynarLia lub kończenia zajęć, w środku tygodnia
orazza dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach , w których
prrypadajądni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz tygodniach, w których zajęcia rczpoczynają się lub kończą, w środku tygodnia - za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowivkołvy
wymiar zajęó określony w art.42 ust.3 lub ustalony na podstawi e art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela 

'
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub |/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodnioovy tydzień
pracy ) za kłŻdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za k1óre przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
moze być jednak większa ruzliczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
$ l3.1. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel.nie mógł ich
nealizować zprzycrynleżącychpo stronie pracodawcy traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

2. Wynagrodzenie z4 godziny ponadwymiarowe i doruźnę zastępstwa rozlicza się w
okresach miesięcznych.

3.Wynagrodzenie za godztny ponadwymiarowe i dorźne zastępstwa wypłaca się z dołu.
4. Wynagrodzenie za jednągodzinę dorźnego zastępstwa przysługuje za czas realizacji tego

zastępstwa o ile realizowane będą zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy
przez nauczyciela o w)łrnaganych kwalifikacjach.

Rozdział WI

Nagrody ze specjalnego fiurduszu nagród

$ 14.1.Ustala się nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
a/nagrodaorganu prowadzącego w wysokości do 1300 złoĘch

. blnagroda dyrektora szkoły w wysokości do 900 złotych
2. Srodki na nagrody organu prowadzącego planowane są w rocznym planie finansowym gminy, a
środki na nagrody dyrektora w rocznym planie finansowym szkoĘ.

Rozdzial VIII
Szczegółowe zasady prryznawaruia i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

$ 15.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie nizszym niz potowa tygodniowego



obowiąkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego
stanowiska przysługuj e nauczycielski dodatek mie szkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego' w zalezności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
I) 4% miesięcznej stawki średniego wynagrodzenia dla 1 osoby,
2) 5% miesięcznej stawki średniego wynagrodzenia dla 2 osób,
3) 6% miesięcznej stawki średniego wynagrodzenia dla 3 osób,
4) 7% miesięcznej stawki średniego wynagrodzęnia dla 4 i więcej osób.

3.Ilekroć w ust.2 jest mowa o średnim wynagrodzeniu należy przęz to rozumieć średnie
wynagrodzenie nauczyciela stazysty, o którym mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela.
4. Do członków rodziny, o której mowa w ust.Z,zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim

zamieszkujących : współmałŻonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.

5. przez dzieci naleĘ rozumieć uczłia kon$'rruującego naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub
studentakonĘnuującego naukę w szkolę vtyŻszej do ukończenia25 roku zycia.

6.Nauczycielowi i jego współmałzoŃowi, będącemu takŻe nauczycielem /stale z nim
zamieszkującemu' przysługuje tylko jeden dodatek mieszkanio!vy w wysokości określonej w ust2.
Małzonkowie wspólnie określająpracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. ,

$ 16.l. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczycielą a w przypadku
nauczycieli, o których mowa w $ 14 ust.4, na ich wspólny wniosek.

2. Nauczycielowi dodatek ptzyznaje dyrektor, a Dyrektorowi Wójt Gminy.
3 . Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuj e nauczycielowi :

l) niezaleŻnie od Ęrtufu prawnego do zajmowanego ptzez niego lokalu
mieszkalnego,

2)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nauczyciel
złoŻyłwniosek o jego przyznalie,
4 .Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysfuguje w okresie wykonywania pracy, a

także w okresach :

1 ) nie świadczeni a pT acy, za l<tóre przysługuj e wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

$ 17.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie łvypłaty składników

\-' wynagrodzenia płatnych z dołu.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

$ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy RoŹwienica.

$ 19. Traci moc Uchwała NR 23lIV/2007 Rady Gminy Roźwienica z dtia 22lutego 2007 roku w
sprawie zasad wytagradzania nauczycieii, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz
szczegóło,we warunki ptzyznavłanla nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŻe wysokość
szczegółowych zasad prryznawarlia i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

$ 19. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocąobowiązującąod 01 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
nlu aaŻwlENlcY
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