RADA GMINY
ŁANlĘTA

Uchwała nr XXVIII /192118

RADY GMINY ŁANIĘI,A

z dniaZ7 czerwca 2018 roku

zmicniając:r uclrryirlę rv sPrarvie ustalenia rcgul:rminu okreśIająccgtl
rvl,sokośćoraz
szczegółorve rvarunki PrZvZnźlwźlniacloclatkórr,: moĘrvac1.;negt,, funkcyjne
go) za
rr,},,sługę lat i za rvarunlri prac}. oraz nielitóry.61, innvch
sł.łaaiitOr" ,nnnug.udzania,
nauczl'cieli z:rtrudnionvch łv szl<oIe i przeclszkolu, clla którl,ch u.gonÓ- p.orua,|rą"y,jest Gmina Łrrnięta.
Na Pocistarł'ic art. ]8 ust,2 pkt l5 ustar.rr,,z,clnia8 marca 1990 r. o samorząclzie gminnr,nl
(I)z" LJ. z2Ol8r. Poz.9C)l i 1000). orazat,I.30 ust.6. ił.zwiąku
z alt.9lct pkt 1 ustavrl,z
dnja 26 stl'cznia l982 r. Karla Nallczl,ciel a (Dz. l]. z 2Ol7 r. poz. l 1t]9)
Jchrvala się. co

naStępltic:

§ 1, \\' Ilegr-rlalr.irrie okleśla.jąc1,1t1 rvvst)l<ośc ()ra7. s7,czegołow,e rł,alunki prz,znarł,ttt-litl
tlaltczrcielorrr dodatlici§,: n]ot\,w,acl,jrrego. frrnkcr.jnego. za rł.\słLrgęlat iza vr.aru1.1ki
prac1,
oraz lliektótl-ch iłrnvch składriil<ór,r, rłl.tlltgraclzalliil. nauczvcieli- zatruclniot-irclr rł. szkole
i Przcclszkolr-r. cila ktorl'C5 olganem prou-aclzący,m.jest Cimina ł,anięta. stanolłiip,nr
załilcztliir
c1o i:chrł'ałl'Racll'Gmin1,Lanic;ta Nr XXVII/17ill8 z clnja
26 r-narca 201t] rokr_r (Dz.. I_)rz.
\\/o.j. Łildzltiego poz. ) wprou,aciza się rrastępujące zmian1,:
1) §3 ust".1 pkt 5 otrzl.muje brznrierrie:
" 5) szczególnie et-ektl-r,r'nc rł,,vpełrrianie zacjaIi i obou.iązkcir,l zr,r..iązanycl-t
z porvierzonym stanorłlisliiem
a) podnoszenie umie.jętrrości zirrvoclor.tvch.
b) r,r,zbogac;rnie rłłasnegorł,elrsztattt plac}.; ..
2) rł, §,{ skreślasię r-rst.3:
3) § 6 otrzy.rlr-rje brznrienie:
:

" S\ 6. 1, Nauczvcielonr Przvsługuje cJocJatek za rł,aruli]<i prac1, z tr,tttlu prac),
lł' trildnvch lub uciążIirłvchrvarunkach. określonl,ch r\ 8 i c) rozpc:rz-tlclzenia.
2" \\il soltoŚĆ dodatkr-r uzalczniona .jest ocl stopnia trtrclnościiub Lrciązlirł.clści
lealizorł,anr.cl-i prac lub zirj ęc.

3, Nauczl'cielonr realizującvnr oborriązlii okleś]one \\,ust, 1przvsłLrgr,rje cloclatcli
rł'lsokoŚci do l0 %o starr'ki gclclzinor,r,c.j osobistego \Ą,,\nagt,oclzerria zasaclniczego.
za kazcią

przep raco\Ą-arią godzinę.

4. Dodatek za rł,arunki prac,v ustala dla naucz.vciela d1,,rektor. a dla dvrektora
Wii.jt Grninr..
przl,padkLr zbiezności uprar,rłlień clo doclatkórv n y,nrienionl,ch \Ą, ttst.
naltczl,cielorł,i w,ypłaca się oLla doc-latki."l
4) rr, §7 slrreśla się ust";ł.

5. W

1

§ 2. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennik
Urzędowym Wo.iervodztwa

Łódzkiego.
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Mirosfu/w Olerad,zkl

[,Izasaclnienie
Poc'l.jęcie przedrniotorł,e.j uchrvałr, znlienia.jipe.j regLrlanrin rv sprar,vie rł,r.,nagradzania
naucz1,-cicli r,ł,1,,niLra z konieczności clostosoll,ania trcści lti1l<Ll zapiscirł,[lcgularrrirlIl \\ 5p1,;111i.
ustalenia regltlanrinu określa.iąccgt,l w,l,soliośc oraz szczegciłolve rvalltnki przlznittll,tt-lilt
dodatkórł,: motl,lr,acl,jtlego. ltlrrkcl,jnego. za rł,r,sługęlat i za rł,arunlti prac_v oraz nicktcirvch
innvclr skłac,lnil<tiri-rłllno*r..,'zania. nauczl,cieli zatrr:dnionl,ch rv szlrole i pł:zeclszkolu" dla
litor_vch organern prorł,adzącvnl _iest Gmina Łarlięta do ulvag zgłoszonl,ch prz,el, ofgan

nadzoru do te.i uclrwałl..
Zmi arri., I{e gu l am i Iltl zo stał u z go dn
nauczl,cieli.
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