
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/145/11 

RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchylenia części uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego  

niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom  

zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara Kamienica  

dodatków do wynagrodzenia i nagród  

Na podstawie treści art.18.ust.2 ,pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), 

art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta 

Nauczyciela (t.j. Nr 97, poz. 674 z 2006 r. z późn. zm. 

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

31 stycznia 2005 r. − w sprawie wysokości minimal-

nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-

li, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania  

za pracę w dniu wolnym od pracy, (Dz. U. Nr 22,  

poz. 181 z 2005 r. z późn. zm.) uchwala się, co nastę-

puje:  

§ 1. W uchwale nr XIII/102/11 Rady Gminy Sta-

ra Kamienica z dnia 30 września 2011 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświa-

towych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy 

Stara Kamienica dodatków do wynagrodzenia i na-

gród uchyla się § 4 ust. 8 i ust. 9, § 5 ust. 2 we frag-

mencie ”wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, 

środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonu-

je”, § 7 ust. 1 i ust. 3.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czter-

nastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowią-

zującą od dnia 1 listopada 2011 r.  

 

 Przewodnicząca Rady Gminy:  

Jolanta Kuczewska 
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 lutego 2012 r.
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