
Uchwała Nr  73/XIII/2008        
Rady Gminy w Radłowie

z dnia 20 lutego 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu 
określającego wysokość stawek oraz szczególne 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 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 173, poz. 1218) 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, Nr 220, poz. 1600 oraz 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         i 
Nr 247, poz. 1821), Rada Gminy w Radłowie uchwala, co następuje:

     § 1. W uchwale Nr 61/XI/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 listopada 
2007r. w sprawie ustalenia na 2008 rok 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 godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) skreśla się § 9;

2) skreśla się § 14 ust. 3;

3)  § 15 otrzymuje brzmienie:
     „§ 15. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach 
przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za 
godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.”;



4) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „§ 16. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową pracy 
nauczyciela oraz godzinę doraźnych zastępstw oblicza się dzieląc przysługującą 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnych 
zastępstw odbywała się w warunkach trudnych lub uciążliwych, przez 
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 
ustalonego dla określonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub godzin doraźnych zastępstw.”

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązująca od 
dnia 1 stycznia 2008 roku. 


