
                                                        UCHWAŁA  NR 198/XXXIV/05
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 49 ust. 2 w
związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia
1999  r.  o  kształtowaniu  wynagrodzeń w  państwowej  sferze  budżetowej  oraz  o  zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późń. zm.); art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja
1991  r.  o  związkach  zawodowych (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  79,  poz.  854  z  późn.  zm.)  po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: 
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Przyjmuje się tabele zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego na poziomie
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli  określone w rozporządzeniu
Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  stycznia  2005  r.  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 22, poz. 181)
.

§ 3
Traci moc uchwała nr 147/XXIII/04 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004
roku  w  sprawie  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

               Andrzej Reder


