
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/322/2017 

RADY MIEJSKIEJ W OKONKU 

z dnia 27 grudnia 2017 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Okonek. 

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 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 

za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Okonek uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Okonek 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka. 

§ 3. Tracą moc uchwały: 

1) Nr LXVIII/395/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek 

( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 08.12.2014 r. poz. 6563 ), 

2) Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 

LXVIII/395/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 24.03.2015 r. poz. 1722), 
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3) Nr XLI/270/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 

LXVIII/395/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek 

(Dz.U. Woj. Wlkp. z 03.07.2017 poz. 4712). 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Włodzimierz Choroszewski 
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