
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/191/2017 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 28 marca 2017 r. 

zmieniająca regulamin stanowiący załącznik do uchwały nr XXII/134/2009 Rady Gminy Pęczniew  

z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych  

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  oraz wysokości i warunków 

wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew 

Działając  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. 

U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418, z 2016 r. poz. 

668) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Poddębicach, Rada Gminy 

Pęczniew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli. dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew, stanowiącym 

załącznik do uchwały nr XXII/134/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkie-

go Nr 124, poz. 1235), zmiana: Uchwała nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 czerwca 2009 r.  

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 207, poz. 1848), Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca  

2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 223, poz. 2307), Uchwała nr XXXIX/236/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 

26.11.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5475) i Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia  

21 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1265) wprowadza się zmiany: 

1) w § 2 ust. 3, skreśla się pkt 11, 12, 13, 14. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

 

 

Jerzy Zych 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 2062
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