
Uchwała Nr XLVI/402/06
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość 

wypłacania nagród w szkołach na 2006 rok, dla których organem prowadzącym jest
 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 
z 2003 Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) i art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra  Edukacji  i  Nauki  z  dnia  6  marca  2006  r.  zmieniającego  rozporządzenie  
w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę  
w  dniu  wolnym  od  pracy  (Dz.  U.  Nr  43  poz.  293),  na  wniosek  Burmistrza  Gminy  i  Miasta,  po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
postanawia:

§ 1

W  załączniku  do  Uchwały  Nr  XXXIX/325/05  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  
25 listopada  2005  r.  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe 
warunki  przyznawania  nauczycielom dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za 
warunki  pracy  oraz  szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach na 
2006 rok, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2006 r. Nr 30 poz. 877), zmienionej Uchwałą Nr XLII/365/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z  dnia  13 stycznia  2006 r.  w sprawie zmiany Uchwały  Nr  XXXIX/325/05 z  dnia  25 
listopada 2005 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania  nauczycielom dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki 
pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach na rok 2006, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. 
Nr 30 poz. 878) wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 6  pkt 2 w  tabeli dodaje się punkt 3 o treści:
„

3. Zespoły szkół:
a) dyrektor zespołu:

- do 6 oddziałów
- każdy następny oddział 

b) wicedyrektor zespołu

400 zł.
       wzrost o 20 zł.

250 zł.
        „

 
§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  oraz 
dyrektorom placówek oświatowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku po uprzednim ogłoszeniu                
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


