
                                                       UCHWAŁA  NR 216/2009 
                                                    Rady Miejskiej w Jastrowiu 
                                                      z dnia 24 listopada 2009 r. 
 
zmieniająca Uchwałę Nr139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada2008 r.  
w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości, 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom                 
w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę                
i Miasto Jastrowie na rok 2009”. 
 

Na podstawie 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 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;                  
z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;              
z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008 
r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art.30 ust.6 i art.54 ust.7 
w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.               
z 2006 r. Nr 97 poz.674, Nr 170 poz.1218, Nr 220 poz.1600; z 2007 r. Nr 17 poz.95, Nr 80 
poz.542, Nr 102 poz.689, Nr 158 poz.1103, Nr 176 poz.1238, Nr 191 poz.1369, Nr 247 
poz.1821; z 2008 r. Nr 145 poz.917, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 1 poz.1, Nr 56 poz.458, 
Nr 97 poz.800) 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

§1. W uchwale Nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 r.      
w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości, 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom              
w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Jastrowie na rok 2009” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule uchwały skreśla się zwrot „na rok 2009”, 
2) w §1 skreśla się zwrot „na rok 2009”,  
3) §12 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do osób, o których mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie              
     z nim zamieszkujących: małŜonka, dzieci do zakończenia nauki, nie dłuŜej 
     jednak niŜ do ukończenia 26 lat, a takŜe rodziców pozostających na jego 
     pełnym utrzymaniu.”  

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.          

 
§3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 216/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniającej 
uchwałę Nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie 
ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,  a takŜe wysokości, szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół 
samorządowych  i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2009”. 
 

Projekt niniejszej uchwały związany jest z koniecznością dostosowania zapisów 
uchwały do uwarunkowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.                    
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.1). 
 Powołana ustawa zniosła obowiązek corocznego uchwalania przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego regulaminu dodatków nauczycielskich. 
 Uchwała Nr 139/2008 została podjęta przez Radę Miejską w Jastrowiu                        
w stanie prawnym poprzedzającym wejście w Ŝycie nowych uregulowań prawnych w tym 
zakresie, stąd w jej zapisach znalazły się postanowienia ograniczające zakres jej stosowania 
wyłącznie do 2009 r. 
 Proponowanym załoŜeniem jest, aby uchwała Nr 139/2008 zachowała nadal moc 
obowiązującą, stąd konieczne jest skreślenie zapisów odnoszących się do 2009 r. 
 Projekt uchwały przewiduje równieŜ doprecyzowanie zapisów dotyczących 
przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.    
 W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne 
uzasadnienie. 

 


