
Uchwała Nr XXXV(247)2008
Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.

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 6a, art. 54 ust. 3 i 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem 
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 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - 
Zarząd Oddziału w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść § 7 w rozdziale V regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników 
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Brzesko,  stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/139/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 
lutego 2008 roku  ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 279 poz. 1756 
z dnia 02 maja 2008r.,  nadając mu brzmienie:

 "§ 7. 1. Podwyższa się wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom,  
którym z mocy prawa uległo obniżeniu z dniem 01 września 2006 roku do poziomu zamieszczonego w  
załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)  
umieszczonego w tabeli w punkcie 3, na czas nieoznaczony.

2. Podwyższone  wyższe  stawki  minimalne  wynagrodzenia  zasadniczego  dotyczą  nauczycieli  
zatrudnionych  na  czas  nieokreślony,  posiadających  stopień  awansu  zawodowego  nauczyciela  
mianowanego.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
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