
 
UCHWAŁA NR XL/ 200 /10 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 30 września 2010 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/125/09 w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych 
 

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 z późn. zm.), art. 30 ust.6, ust. 6a i ust.10, art. 
54 ust. 3 i ust 7 w związku z art. 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale Rady Gminy Cegłów Nr XXV/125/09 w sprawie ustalenia Regulaminu 
określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 8, ust 4 wyraŜenie „ z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego” zastępuje się 
wyraŜeniem „ z zaokrągleniem do pełnego złotego zgodnie z obowiązującymi 
zasadami matematycznymi”, 

2) w § 10, ust.5 otrzymuje brzmienie: 
„Dodatek za warunki pracy wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia 
zasadniczego i innych dodatków wypłacanych z góry” 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
Uzasadnienie: 
Zmiany zapisane w projekcie uchwały porządkują faktyczny stan prawny. 


