
 

UCHWA£A NR III/21/2006 

RADY GMINY WOLBÓRZ 

   z dnia 29 grudnia 2006 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�ã stawek i szczegóùowe warunki  

przyznawania  nauczycielom dodatków:  za wysùugê lat,  motywacyjnego,   funkcyjnego,             

za warunki pracy oraz wysoko�ã i warunki wypùacania innych skùadników wynagrodzenia 

wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegóùowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraênych zastêpstw, a tak¿e wysoko�ã nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz szczegóùowe zasady jego przyznawania  i wypùacania. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt l ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674; Nr 170 poz. 1218), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym                  

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984;        
Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457;                  
z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej                 
z dnia  31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181; z 2006 Nr 43 poz. 293)  

Rada Gminy Wolbórz uchwala, co nastêpuje: 

§1. Ustala siê regulamin okre�laj¹cy wysoko�ã stawek i   szczegóùowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysùugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za  warunki pracy oraz 
wysoko�ã i warunki wypùacania innych skùadników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku 

pracy, szczegóùowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraênych zastêpstw, a tak¿e wysoko�ã  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegóùowe zasady jego przyznawania i wypùacania  w brzmieniu okre�lonym w zaù¹czniku 

nr l do uchwaùy. 
 

§2.  Regulamin obowi¹zuje od l stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.  
 

§3.  Wykonanie uchwaùy powierza siê Wójtowi Gminy Wolbórz. 
 

§4.  Uchwaùa wchodzi w ¿ycie po upùywie 14 dni od dnia ogùoszenia w Dzienniku Urzêdowym 

Województwa £ódzkiego 

                                              
 

id7641843 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 


