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z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miasta
Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/289/2008 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta
Bochnia (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2009 r. Nr 276 poz.1988), w § 16 po ust.5 dodaje się ust.6 i ust. 7
w poniższym brzmieniu:
”6. Wicedyrektorowi lub nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki nieobecnego w pracy dyrektora
szkoły, przysługuje w okresie od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego do dnia
zaprzestania pełnienia tych obowiązków dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły.
7. W przypadkach określonych w ust.6 dodatek funkcyjny przyznaje Burmistrz Miasta Bochnia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

