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Uchwała Nr 245/XXXIV/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 8 lutego 2006r.
w sprawie: „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko łach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski w okresie
1. 01.2006 do 31. 12. 2006".
Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
— Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr
203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167 poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181,
poz. 1526) oraz §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rozporz ądzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko ści
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za prac ę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)
w uzgodnieniu ze zwi ązkami zawodowymi.
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski w okresie
od 1. 01. 2006 do 31. 12. 2006" w brzmieniu okre ślonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr 183/XXVIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniaj ąca Uchwałę Nr 172/XXVII/05 Rady
Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie „Regulaminu
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szko łach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Bydgoski na 2005 r."

3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady yiatu Bydgoskiego

Hen

Uzasadnienie
Jednostki Samorz ądu Terytorialnego zgodnie z pkt. 6 art. 30 Ustawy —
Karta Nauczyciela, maj ą obowiązek corocznego ustalania w formie regulaminu
zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych szko łach
i placówkach.
Regulamin obowiązuje na okre ślony w uchwale rok i podlega
uzgodnieniu ze zwi ązkami zawodowymi zrzeszaj ącymi nauczycieli.

