
UCHWAŁA NR 180/XXXIX/2018
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy Opatów z dnia 8 kwietnia 2009 w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania 

nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów 
dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1189 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1523) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy Opatów z dnia 8 kwietnia 
2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów 
dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych:

1. uchyla się § 25, § 26, § 27, § 28 uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów;

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. poz. 2203), która m.in. uchyliła normę art. 54 ust 3 i ust. 7 Karty Nauczyciela, czyli
postanowienia dotyczące dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, jego wysokości oraz zasad jego przyznawania i
wypłacania. W takiej sytuacji postanowienia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Opatów w tym zakresie stają się bezprzedmiotowe. Celem
wyeliminowania z obrotu prawnego nieaktualnych przepisów opracowano projekt uchwały w sprawie zmian w
uchwale regulującej przedmiotową materię.
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