Uchwała Nr XX/99/2004 z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XI/55/2003
z dnia 29 października 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), art. 30 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1,
art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze
zmianami) - Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z
opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej uchwala,
co następuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Żyrzyn Nr XI/55/2003 z dnia 29 października 2003 r. w
sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXVII/140/2000 z dnia 25
września 2000 r. w sprawie regulaminów określających wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 191, poz. 3718 z dnia 5 grudnia 2003 r.) §4 otrzymuje brzmienie:
"§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2003 r., z wyjątkiem §1 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września
2003 r.".
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.
§3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

