
    Uchwała Nr XX/122/2008
Rady Gminy Bedlno 

       z dnia 29  grudnia  2008 roku

w sprawie:  uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród 
ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, szkołach 
podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Bedlno.

       Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt.15 ustawy z  dnia 8  marca  1990 r.  o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 
2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 
214 poz. 1806; z 2003 Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 
1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 
173 poz. 1218 ) w związku z art. 30 ust. 6  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela ( tekst jednolity 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 158 poz. 1103; 
Nr 102 poz. 689; Nr 176 poz. 1238,  Nr 191 poz. 1369; z 2008 r. Nr 247 poz. 
1821, Nr 145 poz. 917)

Rada Gminy Bedlno uchwala co następuje:

§1  Uchwala się na 2009 r. Regulamin określający wysokości oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród 
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych 
w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Bedlno, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.



§2.   Traci moc uchwała Nr  X/67/2007 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 
2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość, oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,  motywacyjnego, 
funkcyjnego,  za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego 
funduszu nagród  oraz szczegółowe warunki obliczania i  wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, szkołach 
podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Bedlno.

§3.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno

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

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jacek Tarka


