
     
UCHWAŁA NR VI/63/07 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 
z dnia 27 lutego 2007 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały ustalającej na rok 2007 regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego. 
 
 
                     Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218), zwanej dalej 
„Kartą Nauczyciela”, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. 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 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 
2006 r. Nr 43, poz. 293), zwanym dalej "rozporządzeniem", uchwala się co następuje: 
 

       § 1. W załączniku do uchwały Nr IV/43/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 grudnia 
2006 r. w sprawie ustalenia się na rok 2007 regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wpłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się 
następującą zmianę: w § 10 ust. 2 po słowie „ust. 1” skreśla się „, o ile w czasie realizacji tego 
zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy lub 
realizowane są zajęcia z nauczanego przedmiotu przez danego nauczyciela” 
 

       § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
                                                                               


