UCHWAŁA NR 106/XXI/12
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w regulaminie przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 149/ XXIX/ 09 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Wleń wprowadza sie następujące zmiany:
1) W § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"szkole- należy przez to rozumieć zespół szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wleń".
2) W § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły lub kierownika filii szkoły
podstawowej przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli nr 1."

Lp.

Stanowisko

1.
2.

Miesięcznie w zł
od

do

Dyrektor zespołu szkół

710

1420

Zastępca dyrektora zespołu szkół ds. pedagogicznych

470

940

3.

Zastępca dyrektora zespołu szkół ds. wychowania przedszkolnego

470

940

4.

Kierownik filii szkoły podstawowej

470

940

3) W § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów, kierownika filii szkoły podstawowej, jak również osób
wymienionych w ust. 4, przyznaje dyrektor szkoły".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§ 3. Zmiany regulaminu wprowadzone niniejszą uchwałą obowiązują od dnia 1 września 2012 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń
Katarzyna Kotołowska
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