
Uchwała nr XXXVII/317/05 
Rady Miejskiej w Mosinie 

z dnia 24 lutego 2005 r. 
 
w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia, 
jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Mosina. 
 
 
           Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6  
w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia  
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854  z  późn.  zm.)  
oraz rozporządzeniem 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. Nr 22, poz. 181), po uzyskaniu 
opinii związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Międzyzakładowej 
Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska 
Koło przy Zespole Szkół w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Ustala się w granicach delegacji ustawy – Karta Nauczyciela, Regulamin wynagradzania  
i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina określający: 
1) wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy  

oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

oraz za godziny doraźnych zastępstw; 
3) wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  i  innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy;  
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

                                                                  § 2. 
 

Wykaz placówek objętych Regulaminem wynagradzania, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Mosina, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 



§ 4. 
 

Traci moc uchwała Nr XXXI/257/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 września 2000 r.  
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 
 
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r. 
 

 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118,  
poz. 1112 z późn. zm.) nakłada na organy prowadzące przedszkola, szkoły i placówki 
oświatowe, będące jednostkami samorządu terytorialnego, obowiązek określenia w drodze 
regulaminu: 
a) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków; 
b) szczegółowe sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

oraz za godziny doraźnych zastępstw; 
c) wysokość    dodatku    mieszkaniowego    oraz    szczegółowe   zasady  jego przyznawania 

i wypłacania. 
Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, 
przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina, uzyskał 
pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowej Komisji NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska Koło przy Zespole 
Szkół w Mosinie.  
 
 


