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3794
UCHWAŁA Nr XXXV/226/2009 RADY GMINY WIJEWO
z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6
w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rada Gminy Wijewo
uchwala, co następuje:
§1. W Uchwale Nr XXX/183/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo (Dz. Urz. Nr 70, poz.
983) §24 otrzymuje brzmienie:
„§24. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przewidzianych przepisami o organiza-

cji roku szkolnego (rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego, dzień nauczyciela, dzień patrona szkoły,
rekolekcje wielkopostne, wycieczka szkolna-opiekun).
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni rozpoczynania lub kończenia zajęć w
środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wijewo.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Wijewo
(-) Stanisław Kasperski

3795
UCHWAŁA Nr XXVI/189/2009 GMINY ŚWIĘCIECHOWA
z dnia 21 października 2009 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr XXI/149/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Święciechowa
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Święciechowa uchwala co następuje:
§1. W uchwale Rady Gminy Święciechowa Nr
XXI/149/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Święciechowa (Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 79, poz. 2279 ze
zmianami) wprowadza następujące zmiany:
1) W §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendium wynosi:
1) przy I grupie - 150 zł,
2) przy II grupie - 105 zł,
3) przy III grupie - 73 zł”.
2) W §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku gdy kwota, o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr
139, poz. 992 ze zmianami) ulegnie zmianie, kwoty
zasiłków, o których mowa w ust. 2 wzrastają o taki
sam procent o jaki wzrosła kwota określona w art.
6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
w stosunku do poprzednio obowiązującej.”
3) W §3 treść ust. 4 skreśla się.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Jan Dutka

