

Zarządzenie nr 302/2008

Burmistrza Wołczyna 
z dnia 03 grudnia 2008 roku 

w sprawie powołania komisji do spraw regulaminu wynagradzania nauczycieli i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

 W celu realizacji zapisów art. 30 ust. 6a i art. 54 ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2006 roku, nr 97, poz. 674, ze zmianami ), zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję komisję w składzie:

	P. Bogusław Adaszyński – Zastępca Burmistrza, przewodniczący komisji,
	P. Katarzyna Szozda – członek komisji,
	P. Małgorzata Muzyka - członek komisji 
	Tadeusz Olejnik – członek komisji,
	P. Ewa Włos – członek komisji,
	P. Witold Lachowicz – członek komisji.



§ 2. 

1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie negocjacji w celu dokonania uzgodnień zapisów:

1) projektu regulaminu określającego na 2009 rok:

a) wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także dodatku za wysługę lat, 
b) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw, 
     	c) wysokość i warunki wypłacania nagród organu prowadzącego i innych świadczeń 
         	wynikających ze stosunku pracy, które nie zostały określone w ustawie.

2) projektu regulaminu określającego zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego             
    dodatku mieszkaniowego w 2009 roku.

2. W miarę możliwości prawnych i finansowych Gminy Wołczyn komisja w trakcie negocjacji uwzględnia propozycje zmian przedstawione w uzgodnionym stanowisku Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Wołczynie i  Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Kluczborku.

§ 3. 

Termin spotkania z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli wyznacza przewodniczący komisji.

2. Komisja prowadzi uzgodnienia z przedstawicielami obu związków zawodowych po przedłożeniu przez nich upoważnień wydanych przez ich właściwe organy statutowe. 

3. W przypadku braku uzgodnień treści poszczególnych spornych zapisów strony sporządzają protokół rozbieżności.


§ 4.

Prace komisji winny być zakończone w terminie umożliwiającym przedłożenie Radzie Miejskiej w Wołczynie projektów uchwał w sprawie wymienionych regulaminów nie później, niż w miesiącu styczniu 2009 roku.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



								Burmistrz Wołczyna
								mgr Jan Leszek Wiącek


