Uchwała Nr XIV/95/07
Rady Gminy Białogard
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na
2007r.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102,poz. 689) oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz.
372 ) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VII/50/07 Rady Gminy Białogard z dnia 30 marca 2007r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 66, poz. 1029 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. 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; z 2006r. Nr 43, poz. 293; z 2007r. Nr 56, poz. 372 )”;
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach w następującej wysokości:
1) do 20% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
i rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami;
2) do 20% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do tego kształcenia;
3) do 7% wynagrodzenia zasadniczego w pozostałych przypadkach określonych w § 8 i § 9
rozporządzenia.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 11 maja 2007r. zwrócił uwagę na
nieprawidłowości w treści uchwały nr VII/50/07 Rady Gminy Białogard z dnia 30 marca
2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007r.
Nieprawidłowości polegały na omyłkowym powołaniu poprzedniej nazwy rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej oraz omyłkowym wpisaniu numeru paragrafu z tego
rozporządzenia. Uchybienia te nie stanowią rażącego naruszenia prawa skutkującego
uchyleniem uchwały w tej części. Jednakże ze względu na fakt,
iż wyżej wymienione pomyłki powodują, że Regulamin jest miejscami nieczytelny, a zatem
trudny do stosowania zachodzi konieczność dokonania niezbędnych zmian w uchwale.
Mając do uwadze powyższe proszę o podjęcie uchwały zgodnie
z załączonym projektem.

