
 

 

Obwieszczenie  

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 25 czerwca 2013 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 

dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 

wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

Na podstawie art. 16 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)ogłasza się 

tekst jednolity uchwały Nr XXV/234/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 3  lutego 2009r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 

wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr .53, 

poz. 1182), zmienionej:  

- uchwałą Nr XXVII/255/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w Regulaminie określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 10 czerwca 2009r. Nr 100, poz. 2222); oraz 

- uchwałą Nr V/31/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w Regulaminie określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 16 maja 2011r. Nr 100, poz. 1898), 

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Łodygowice 

 

 

Czesław Wandzel 
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