
UCHWA£A Nr XVIII/138/04
z dnia 3 grudnia 2004 r.
Rady Gminy Przywidz

w  sprawie  określenia  w  drodze  regulaminu  zasad  wynagradzania  nauczycieli szkół 
prowadzonych przez Gminę Przywidz.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3  i 7 oraz art. 70a ust. 1 – 2a i art. 72 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118,  poz. 1112, zm. Nr 
137, poz. 1304; Nr 90, poz. 844; Nr 203, poz. 1966; Nr 213, poz. 2081; Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 
984; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Nr 143, poz.1271; Dz. U. 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 179, poz. 1845) 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  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; zm. Dz. U. z 2000 Nr 100, 
poz. 1074; Dz. U. z 2001 r. Nr 52 poz. 544; Dz. U. z 2002 r. Nr 160, poz. 1323; Dz. U. z 2003 r. Nr 
34,  poz.  286;  Dz.  U.  z  2004r.  Nr  74,poz.  667) 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.
Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania 
wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowo  i  godziny  doraźnych  zastępstw  oraz  wysokość  i 
warunki  wypłacania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli  w 
szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Przywidz  w  roku  2005  
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§3.
Tracą moc:

1)Uchwała Nr XX/134/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 04 października 2000 r. w sprawie zasad 
wynagradzania  nauczycieli,  ustalenia  regulaminu  określającego
wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania nauczycielom  dodatków: 
motywacyjnego,  funkcyjnego oraz  niektórych  innych  składników wynagrodzenia,   a 
także  wysokości, szczegółowych  zasad  przyznawania  i  wypłacania dodatku 
mieszkaniowego.

2)Uchwała nr XXIII/166/2001 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XX/134/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 04 października 2000 r.

3)Uchwała nr XXXII/234/2002 Rady Gminy Przywidz z dnia 09 lipca 2002 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XX/134/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 04 października 2000 r.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Przywidz


