
 

 

UCHWAŁA NR XLII/288/2018   

RADY GMINY DYDNIA 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XVI/114/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 marca 2016 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki  

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki  

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia  

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, a także wysokość 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 

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

poz. 1875)  Rada Gminy Dydnia uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr  XVI/114/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, a także wysokość 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania uchyla 

się § 24, § 25 i  §  26. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Piotr Szul 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 22 marca 2018 r.

Poz. 1277



 

UZASADNIENIE 

 Dodatek mieszkaniowy określony w § 24-26 regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za 

osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,  przyjętego 

Uchwałą Nr  XVI/114/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 marca 2016 r. został uchylony przez  

art. 76 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

 Podjęcie uchwały zmieniającej ma na celu dostosowanie regulaminu do przepisów 

obowiązującego prawa. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

mgr Piotr Szul 
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