
UCHWAŁA NR XXI/179/2013
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 5 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku - Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm./, poz uzgodnieniu z Zarządem Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudnikach, Rada Gminy Rudniki uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/238/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród, wsprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: 

"§ 7. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się w wysokości od 1% do 15% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty, dla dyrektorów od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
stażysty. Dodatek przyznawany jest w zależności od osiąganych wyników pracy."; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

"§ 8. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych 
w poszczególnych placówkach oświatowych w wysokości 6% planowanego wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela stażysty, pomnożonego przez liczbę etatów nauczycieli w danej placówce."; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

9. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok. Dodatku 
motywacyjnego nie może otrzymać nauczyciel, który otrzymał karę porządkową lub dyscyplinarną, 
przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela."; 

4) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 20.1. Nauczycielowi za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych dla zdrowia, wymienionych w § 8 i 
9 rozporządzenia, przysługuje dodatek do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5,00 zł /1 godz."; 

5) § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 24.1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 23, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej 
"dodatkiem", w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości: 

a) nauczycielowi prowadzacemu jednoosobowe gospodarstwo rodzinne - 30 zł na miesiąc, 

b) nauczycielowi prowadzacemu dwuosobowe gospodarstwo rodzinne - 40 zł na miesiąc, 

c) nauczycielowi prowadzacemu trzyosobowe gospodarstwo rodzinne - 50 zł na miesiąc, 

d) nauczycielowi prowadzącemu czteroosobowe gospodarstwo rodzinne - 60 zł na miesiąc.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Edward Gładysz
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