
 

 

UCHWAŁA NR 779/VII/18 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania  

i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród  

dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 z późn. zm.) art. 76 pkt 25 lit. a) i b) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:  

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość  

i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2016 r., poz. 2623) – uchyla się rozdział 7 „Dodatek mieszkaniowy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Sylwester Zabielny 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 marca 2018 r.

Poz. 585
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