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UCHWAŁA NR III/21/2011
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/409/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 stycznia 
2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów 

przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno - przedszkolnych oraz gimnazjów 
prowadzonych przez Miasto Racibórz 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. 
z 2010 r., Dz.U. Nr 17, poz. 95) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (j.t. z 2006 r., Dz.U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 1), po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej 
tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.) 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co nastepuje : 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/409/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 stycznia 2009 r. 
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół 
podstawowych, zespołów szkolno - przedszkolnych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto 
Racibórz ze zmianami § 5a załącznika otrzymuje brzmienie : 

„§ 5a 1. Nauczycielom oddelegowanym do pracy związkowej może być przyznany dodatek 
w wysokości nie wyższej niż 600 zł miesięcznie. 

2. Nauczycielom realizującym projekty oświatowe ze środków pozabudżetowych (w tym 
przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) może być przyznany 
dodatek w wysokości nie wyższej niż 2000 zł miesięcznie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Wojnar


