
        
Uchwała Nr III/42/14 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
 

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:     
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r.  Nr 197, 
poz. 1172)  

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ogłasza się  tekst jednolity uchwały Nr XXXV/376/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków:     za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą                
Nr XLIV/579/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej      
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość 
wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny”. 
  

§ 2 
 

Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w § 1, nastąpi w formie obwieszczenia stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
            

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 Bernard Strzoda 

 


