
UCHWAŁA NR XXXI/219/2014
RADY GMINY LATOWICZ

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) i art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 54 ust. 7, 
w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 
1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 
1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544; z 2013r. poz. 675, 
poz.1421), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział 
w Mińsku Mazowieckim oraz NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Rada Gminy Latowicz uchwala, co 
następuje:

§ 1. 7§ regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz stanowiącym 
załącznik do uchwały nr XXIV/134/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 
a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 44, poz. 
1119, Nr  183, poz. 5153 oraz z dnia 22 maja 2012 r. poz. 4252) otrzymuje brzmienie: „§ 7 Dodatek 
motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok 
szkolny”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 września 2014 r.

 

Przewodniczący Rady

Jan Domański
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