U c h w a ł a Nr XXVIII/185/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 stycznia 2005r.
w sprawie : regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat oraz za warunki pracy
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Miasto i Gminę Pleszew w roku 2005.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.), art. 30 ust. 1 i 6 , art. 54 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 , poz. 1112 ze zmianami),
Rada Miejska uchwala:

§1. „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania

dodatków

motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat oraz za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia, a

także wysokość oraz szczegółowe

i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla

nauczycieli

zasady

zatrudnionych

przyznawania
w

szkołach

i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2005, który znajduje
się w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI /187/2000 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 sierpnia
2000r. zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz

szczegółowe

funkcyjnego

i

warunki
za

przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego,

warunki

pracy

oraz

niektórych

innych

składników

wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXVIII/185/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

W związku ze znowelizowaniem Karty Nauczyciela, która wprowadziła coroczny
obowiązek ustalania, w drodze regulaminu, zasad wynagradzania nauczycieli wywołanie
powyższej uchwały jest zasadne.
Regulamin został uzgodniony z Oddziałem Zarządu ZNP w Pleszewie oraz z
Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie.

Komisją

