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UCHWAŁA NR III/9/2006 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 22 grudnia 2006r. 

 
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków  
i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem pro-

wadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim 
 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, 
poz. 674 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edu-

kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.  
w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-

                 Gorzów Wlkp., dnia 22 stycznia 2007r.                  Nr 6 
 

TREŚĆ: 
Poz.:  





 


