
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/151/12 

RADY POWIATU RYBNICKIEGO 

z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

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

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Rybnicki  

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela ( j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 pkt 11, art. 40 

ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1592 z późniejszymi zmianami) na wniosek Zarządu Powiatu po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji oraz po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach 

oświatowych Powiatu Rybnickiego Rada Powiatu uchwala:  

§ 1. Ustanawia się regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników 

wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Rybnicki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Rybniku Nr XXVIII/212/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Rybnicki.  

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom jednostek oświatowych.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Jan Tokarz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 grudnia 2012 r.
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