
  

UCHWAŁA NR 16/150/16 

RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

z dnia  10 listopada 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania, 

obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, 

mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

gminę Małogoszcz 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 

49 ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1379, 1198, 668, 1010) Rada Miejska w Małogoszczu uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 19/152/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie określe-

nia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: 

dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki oblicza-

nia i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i 

warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Małogoszcz zmienionej Uchwałą Nr 15/131/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu 

w dniu 31 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie wyżej niż 30 % wypłacanego wynagrodzenia 

zasadniczego”. 

2. § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wysokość środków na dodatki motywacyjne w danej placówce ustala się nie mniej niż 7 % wyna-

grodzenia zasadniczego nauczycieli”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1stycznia 

2017 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Piotr Sanek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 4103
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