Uchwała nr IV/20/06
Rady Gminy Pacanów
 z dnia 29 grudnia 2006r.

	w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.

	Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 54 ust. 3, 5 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz, 674), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 późniejszymi zmianami), Rada Gminy Pacanów uchwala się co następuje:

§ 1
Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Regulamin został uzgodniony w dniu 14 grudnia 2006r. z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pacanowie

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom szkół na terenie gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z od 1 stycznia 2007r. do           31 grudnia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
  Jan Nowicki






















UZASADNIENIE

		Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadzona ustawą z dnia 15 lipca 2004r.              o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 179, poz. 1845) zobligowała organy prowadzące szkoły na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2005r. do określenia w drodze regulaminu wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw z uwzględnieniem przepisów dotyczących tej problematyki.

Rozwiązania zawarte w regulaminie uzyskały zgodę Zarządu Oddziału Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w Pacanowie.

