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684 
 

UCHWAŁA NR V/22/07 
RADY MIASTA GOZDNICA 

 
z dnia 30 marca 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych 

elementów wynagradzania nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest miasto Gozdnica 
 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W § 4 uchwały Nr IV/15/07 Rady Miasta 
Gozdnica z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie usta-
lenia regulaminu przyznawania nauczycielom do-
datków i innych elementów wynagradzania na-
uczycieli szkół, dla których organem prowadzącym 
jest miasto Gozdnica, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Środki finansowe na dodatki motywacyjne 
dla nauczycieli danej szkoły nie mogą przekro-

czyć 3% kwoty przeznaczonej na wynagrodze-
nia zasadnicze tych nauczycieli”. 

§ 2. Przepisy zmieniające regulamin określone 
w § 1 mają zastosowanie do wynagrodzeń należ-
nych od 1 stycznia 2007r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gozdnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Anna Kulczyńska 
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