
UCHWAŁA �R XVII/121/08 

RADY GMI�Y WIDAWA 
z dnia 24 czerwca 06.2008 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady 

jego przyznawania i wypłacania 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91 d pkt 1ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 

i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 

poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821) art. 14 ustawy z dnia 

15 lipca 2004 r. o zmianie ustawa – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 96, poz. 959), w związku art. 18 ust. 2, pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 

i Nr 173, poz. 1218) oraz w związku z § 2, 5 i 6 Rozporządzenia 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. 

z 2005 r. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. 

Nr 42, poz. 257) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 

 

  § 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Widawa z dnia 28 kwietnia 

2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

- ust.1, 2, 3 skreśla się 

2) w § 5 ust. 2: 

- pkt 7, 8 skreśla się 

3) w § 6: 

- ust. 6, 7, 10 skreśla się 

4) w § 7: 

a) w ust.1 zwrot: „lub szkodliwych dla zdrowia” skreśla się 

b) ust. 5 skreśla się 



5) w § 8: 

a) w ust. 2 zwrot : „uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia” skreśla się 

b) ust. 4, 6 skreśla się. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 

 

 § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


