
 
UCHWAŁA NR XVIII/176/04 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 
z dnia 21 stycznia 2004 r. 

 
w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków 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 Nr 90 poz. 844 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, zm. Nr 137, poz. 
1304), 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568) 
oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania 
wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu 
stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych 
warunków przyznania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciąŜliwych warunków pracy 
stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków 
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat        
(Dz. U. Nr 39, poz. 455,Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz.544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, 
z 2003 r. Nr 34, poz. 286), zwanym dalej "rozporządzeniem", uchwala się, co następuje: 
 

§1.Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli, a takŜe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku  
 

§2.PowyŜsze świadczenia określone są przez przepisy i nie ma powodu, aby to powtarzać 
w uchwale. 
 

§3.Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne 
składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznania i wpłacania 
dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
 

§4.Traci moc uchwała Nr XIX/161/2000 Rady Miejskiej z dnia 5 września 2000 r. w 
sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości, 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 
 
   §5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 

§6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
                                                                                                                                                    


