
Uchwala nr XI/62/2008
Rady Gminy w Brochowie
z dnia 12marca2008r.

w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok.

Na podstawie art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póznozm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz.674 z pózn.zm.) Rada Gminy u c h wal a co nastepuje:

§1.

Uchwala sie regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach, których
organemprowadzacym jest Gmina Brochów w brzmieniu zalacznika Nr 1 do niniejszej
uchwaly.

§2.

Regulamin podlega uzgodnieniu ze zwiazkami zawodowymi zrzeszajacymi nauczycieli.

§ 3.

Wykonanieuchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2007 roku traci moc uchwala Nr V/24/2007 Rady Gminy w Brochowie
z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 5.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
WojewództwaMazowieckiego z moca obowiazujaca od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia
31 grudnia 2008 roku.
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