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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 
wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.1)) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXIV/244/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród 
nauczycielom wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 4; 

2) w § 5 uchyla się ust. 3; 

3) w § 13 uchyla się ust. 1; 

4) w § 16 uchyla się ust. 1; 

5) uchyla się § 17. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4. 
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UZASADNIENIE 

W związku z dostosowaniem podjętej uchwały Nr XXIV/244/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 

24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom do obowiązujących przepisów, istnieje 

konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. 

 

Przygotował: Iwona Wilczyńska
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