UCHWAŁA NR IX/114/2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 22 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach
prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) art.30 ust.6 pkt 3 i ust.6a oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLII/287/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 marca 2010r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę
Juchnowiec Kościelny (Dz.U. z 2010r. Nr 67, poz.1053, Nr 106, poz.1568; z 2012r. poz.357; z 2018r. poz.957)
wprowadza się następujące zmiany:
1) §12 otrzymuje brzmienie:
- „§12 ust.1. W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno - wychowawcze, pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz realizację innych zadań statutowych
szkoły w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z czego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy, z zastrzeżeniem ust.3
- §12 ust.2. Nagrody Wójta są przyznawane z budżetów publicznych szkół i placówek oświatowych
w ramach funduszu, o którym mowa w § 12 ust.1 Regulaminu. ”
- §12 ust.3. W budżecie organu prowadzącego szkoły na rok 2019 tworzy się fundusz nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz
realizację innych zadań statutowych szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanego rocznego
osobowego funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta Gminy
i dyrektora, dzielony w ten sposób, że:
1) co najmniej 80% funduszu nagród przeznaczone jest na nagrody dyrektora szkoły, do wysokości środków
w planie finansowym szkoły na 2019r.,
2) na nagrody Wójta przeznacza się nie więcej niż 20% funduszu nagród."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
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