
UCHWAŁA NR IV/32/07
RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY  

z dnia 14 lutego 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego orazszczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a takŜe nagród ze
specjalnego  funduszu.  

   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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337/, oraz art. 30 ust. 6 i
art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,poz.
674 i Nr 170,poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 ), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w ChełmŜy i
NSZZ „Solidarność’’ Pracowników Oświaty i Wychowania w ChełmŜy  uchwala się, co następuje:

      § 1. W uchwale  Nr II/19/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
zastępstw doraźnych  nauczycieli, a takŜe nagród ze specjalnego funduszu, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. 
Nr 174, poz.2893 § 4 otrzymuje  brzmienie:   
   
  „ § 4. Uchwała wchodzi wŜycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, z mocą od  1 stycznia 2007r.”

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta oraz dyrektorom szkół.

      § 3. Uchwała wchodzi wŜycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, z mocą od 1 stycznia 2007 r.

          
                                                                           Przewodniczący
                                                                            Rady Miejskiej

                                                                          Janusz Kalinowski



UZASADNIENIE  

do uchwały nr IV/32/07 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy nagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a takŜe nagród ze specjalnego  funduszu.

    W treści uchwały Rady Miejskiej ChełmŜy Nr II/19/06 podjętej w dniu  06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
zastępstw doraźnych nauczycieli, a takŜe nagród ze specjalnego funduszu  ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr
174, poz.2893, w § 4 wystąpił błąd maszynowy „§  4 Uchwała wchodzi wŜycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko  – Pomorskiego,  z mocą od  1 stycznia 2006r.”.
    Z uwagi na fakt,Ŝe intencją uchwałodawcy było, aby uchwała weszła wŜycie z dniem 01 stycznia 2007r., wobec 
czego naleŜy skorygować w/w uchwałę w której § 4 otrzymuje brzmienie „§ u Uchwała wchodziw Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, z mocą od 1
stycznia 2007r.”


