
UCHWAŁA NR 47/IX/2007
Rady Gminy w Radłowie 
z dnia 12 września 2007r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 231/XXXVII/2006 Rady Gminy w Radłowie 
z dnia 24 października 2006r. w sprawie ustalenia na 2007rok Regulaminu 
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie 
Radłów.
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 
1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 
poz. 689 i Nr 158, poz. 1103), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział w Radłowie, Rada Gminy w Radłowie uchwala, co następuje: 

     § 1. W uchwale Nr 231/XXXVII/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 
24 października 2006r. w sprawie ustalenia na 2007rok Regulaminu 
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów, 
wprowadza się następującą zmianę:

-  w § 12 w części oznaczonej liczbą porządkową 1, w kolumnie 2 dodaje się 
literę c w następującym brzmieniu:
 „ c) dyrektor przedszkola liczącego 3 oddziały, czynnego powyżej 5 godzin 
dziennie - 500 zł”. 

     § 2. Pozostałe postanowienia uchwały zachowują moc prawną.

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

     § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 



 


