
 
U c h w a ł a  Nr XV / 135 / 2007  
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 28 listopada 2007 roku  

 
 

W sprawie ustalenia regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania 
za prac� oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w o�wiatowych 
jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do 
wynagrodzenia oraz nagród. 

 
 

Na  podstawie  art.  30  ust. 6  ustawy  z  dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
( tekst jedn.: Dz.U. z  2006 r. Nr  97, poz. 674,  z  pó�n.  zm.)   i   rozporz�dzenia   Ministra   
Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko�ci minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania  
dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz   wynagrodzenia   za   prac� w dniu 
wolnym od pracy (  Dz.U. Nr  22,  poz. 181 z pó�n. zm.  ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów   normatywnych    i    niektórych    innych    aktów    
prawnych  ( tekst  jedn.:  Dz.U.  z   2007 r.  Nr  68,   poz. 449  )   oraz   art.  19  ust.  2  ustawy  
z dnia 23 maja 1991 roku o  zwi�zkach  zawodowych   ( Dz. U.  z  2001  r.  Nr   79,  poz.  854  
z pó�n. zm. ), po   uzgodnieniu    ze   Zwi�zkiem Nauczycielstwa  Polskiego    i     Zwi�zkiem     
Zawodowym     NSZZ   „Solidarno��”   Pracowników  O�wiaty i    Wychowania,     Rada   
Miasta   Sandomierza   uchwala,   co  nast�puje: 
 

§ 1. 
  

1. Ustala si� regulamin okre�laj�cy niektóre zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Miasto 
Sandomierz, dodatków do wynagrodzenia i nagród: 
 

1)   Okre�laj�cy    wysoko�ci   stawek   dodatku   motywacyjnego   dla    nauczycieli   oraz    
       szczegółowe  warunki  przyznawania   tego  dodatku,  stanowi�cy  Zał�cznik  Nr 1 do    
       niniejszej uchwały. 
2) Okre�laj�cy    wysoko�ci    stawek    dodatku    funkcyjnego    dla    nauczycieli    oraz     

 szczegółowe  warunki  przyznawania  tego  dodatku,  stanowi�cy  Zał�cznik  Nr 2  do     
        niniejszej uchwały. 
3) Okre�laj�cy   wysoko�ci   stawek   dodatku   za  warunki  pracy  dla  nauczycieli  oraz       
       szczegółowe  warunki  przyznawania  tego  dodatku,  stanowi�cy  Zał�cznik  Nr 3  do      
       niniejszej uchwały. 
4) Okre�laj�cy     szczegółowy     sposób     obliczania      wynagrodzenia     za    godziny    
       ponadwymiarowe   oraz   za   godziny  dora�nych  zast�pstw,   którego  tre��  stanowi     
       Zał�cznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
5) Okre�laj�cy  wysoko�ci  i  warunki  wypłacania nagród dla nauczycieli, którego  tre��  
        stanowi Zał�cznik Nr 5 do niniejszej uchwały 
6)   Okre�laj�cy  wysoko��  i  warunki  wypłacania  dodatku  za wysług� lat, którego tre��    
        stanowi Zał�cznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 
7)   Okre�laj�cy   dodatkowe  wynagrodzenie    roczne,  zawarte  w  Zał�czniku  Nr  7 do    
        niniejszej   uchwały.  
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§ 2.  
 
 

     Burmistrz Miasta opracuje i wprowadzi w terminie 14 dni od daty wej�cia w �ycie 
niniejszej uchwały,  w uzgodnieniu z organizacjami zwi�zków zawodowych, kryteria 
przyznawania dodatku dla dyrektorów, o którym mowa w § 1, pkt 1 oraz regulamin 
przyznawania nagród, o których mowa w § 1, pkt 5 w odniesieniu do nagrody przyznawanej 
przez Burmistrza Miasta. 

 
§ 3. 
 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli opracuj� i wprowadz� w terminie nie dłu�szym ni� 30 dni 
od daty wej�cia w �ycie niniejszej uchwały, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami   
zwi�zków   zawodowych,   zakładowe  kryteria  przyznawania  dodatków, o których mowa w 
§ 1, pkt 1 oraz § 1, pkt 5 w odniesieniu do nagrody przyznawanej nauczycielom przez 
dyrektora szkoły i przedszkola. 

 
§ 4. 
 

        Wykonanie      uchwały      powierza      si�     Burmistrzowi     Miasta     Sandomierza. 
 

§ 5. 
 

         Traci moc uchwała Nr V / 48 / 2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 marca 2007 
roku w sprawie ustalenia regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za prac� 
oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w o�wiatowych jednostkach 
organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza dodatków do wynagrodzenia oraz nagród. 

 
§ 6. 
 

Uchwała      podlega      ogłoszeniu     w     Dzienniku     Urz�dowym     Województwa 
�wi�tokrzyskiego. 

 
§ 7. 

 
Uchwała    wchodzi    w    �ycie    po   upływie   czternastu   dni   od    jej    ogłoszenia  

 i   obowi�zuje   od   1 stycznia  2008  roku. 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 
 
 

 
 


