
Uchwała Nr  XXIX/212/04
Rady Miejskiej w  Drezdenku

z dnia  28 października 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/103/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 września
2003  roku  zmieniającej  uchwałę  Nr  XXXII/256/01  Rady  Miejskiej  w  Drezdenku
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

                    prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j.  Dz.U.
z 2003r. nr 118, poz. 112 ),  w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela oraz zmianie niektórych innch ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) 

uchwala się,  co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Regulaminu Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko dla nauczycieli
zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolu,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina
Drezdenko, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/103/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z
dnia 26 września 2003 roku w następujący sposób:

1)  w § 2, ust. 1, słowo „czterech” zastępuje się „trzech”

2)  w § 9 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „ 5) innych zadań statutowych”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
             /-/ mgr Maciej Pietruszak



Uzasadnienie

w sprawie:  zmiany Uchwały nr XIV/103/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 września
2003  roku  zmieniającej  uchwałę  Nr  XXXII/256/01  Rady  Miejskiej  w  Drezdenku
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

                    prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Konieczność  wprowadzenia  uchwały w sprawie  nagród nauczycieli  wynika ze  zmiany

przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

oraz  zmianie  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  Nr  179,  poz.  1845).  Przedstawiony  projekt

uchwały nie  odbiega  od  Regulaminu  przyjętego Uchwałą  nr  XIV/103/03   Rady Miejskiej  w

Drezdenku z dnia 26 września 2003 roku.



                


