
UcnYrh Nr )or4/2008
Rdy MiejŚld.j ł Ka|ugynt.
z dnir 28lulcso 1008 rok-

s lPrawie zniloy lchwtly Nr v63/07 Rady Ml.jśklej v (!|mzy!i€ z dli! Ź9
gndli. 2007 mku w spnwi€ lchłd.ńit r€gubńinu okleś|tj{csgo wy€okość
st.wek i sz@gó|ore warunld przy'nawmt. dod.tków l 2 wFlugę l.t'
not}Y.cyiń.go' funkcyjrego' z! w!funki pmcy oro sz@gó|owe w8unki
oblio'nia i *Tp|oc.nia ł}nlgrcdzonil ża godżiny poudYymttrcr. i go&hy
ilonźlycb zasĘpltw onf pżtznlwrnia 

'agńd 
ze sp€cj.|nĘo funillgu I'gród

ża ciągnięcia dyd'ttyeno-wycbov!łee d|t nluczy.ieli ahudnio.ych ł
pl.ców|..c|r ośłiltoxlc! p@.danych pŹł Gfuinę Kdu*y!'

Ną podst.wi€ aft' 30 uŚt ó i 6 a i ari' 49 ust' lpkt 1 i ust' 2 ustawy z dlia 26 stymia
1982 rcku - &rta Nawz'€ie|a lDz. v. Nt 9,l 

' 
pe. 674 z 2006 i z zmialrmi/ or& a-t 18

uś' 2 pkt 15 utaqT z dnia 8 mdca 1990 ńku o smoŹądfi€ gmimyn /Dz. U- Nr 142' poz'
|597 ż 2o0I I e ni?lrmi./' Ib uzgodnieniu f oddzial€ń zN! v Mińsku M@wi*kin'
Rada MiejŚka w Kaluszrfie uchwaĘ co nstęluje :

s2.
.wykoneie uchMły powiea się Bmist'fowj KanEf}na'

$r.

Ucnwała wchodzi w życie po uplywi€ 14 dni od dnia ogłogmia w Dziemiku UŹędox}D.województM Meow€cki€8o'

Rldy lxi:jŚklej

'^*ł{#,"!i-,*"

w fałącaiku do uchvaly Nr x/ó]/07 Rady MiEsliej w Kalnszynie z dda 29 grudnia 2007
roku w sprawi€ uchMloia tgulaminu okrcślają€go rysolośĆ stawok i szcf€góIowe
wmŃi lE}fawmia dodarków : za s}sługę la!' notyw&yjnego' fio|cyjnego. fa Mru i
placy o@ seególowe wann].i oblicaia i Nypla.fuia wya.eŃdftnia a eodfiny
ponadw}fuiewe i godziny donźnyc! z'stpstw ore pu'aawmia lagnjd z€ specja]nego
ńDdum mgn'd za osiqgnięcia dyd.kycao'wycho@wcze dia nauczyc]eli zahdnionych w
!l&ówl@ch oświato*Ych proMdbnych pż€z Gnńę Kafusfyn Regulamin pEyaa@ia i
sllledia doda&ów do łynaglodzeni! dla naucfyci€li oE nagód re sp€cjaln€go fundufu
mg.ód za ich osiągnięcia dy.hĘcaGvychÓMMfe v!fuwada się Mtępując4 d]eę :

. w $ l0 pld 13 otr4muje bmienie r
.,i 3. Nagro.la może Ęć pżyżma naucf'ti€loM po pEp!@wmiu w plŃówce

co lajmiej 1 rckq a dyrektobwi I rcku m stanowisl'! dtEkola"


