
 

 

UCHWAŁA NR 76/19 

RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW 

z dnia 28 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Władysławów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli z terenu gminy Władysławów, Rada Gminy Władysławów uchwala: 

§ 1. W uchwale nr 58/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadza się zmiany : 

§ 3. otrzymuje następujące brzmienie:  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Władysławów; 

2) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Władysławów; 

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, przedszkola, o którym mowa w pkt. 1; 

4) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach, o których mowa 

w pkt 1; 

5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Władysławów; 

6) nagrodzie - należy przez to rozumieć nagrodę ze specjalnego funduszu nagród, o której mowa w § 5 ust. 1, 

przyznawaną przez wójta lub dyrektora. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Władysławów. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr 65/19 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 sierpnia 2019r r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze ze 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez 

Gminę Władysławów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Władysławów 

(-) Krystyna Michalak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 listopada 2019 r.

Poz. 9196
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