
UCHWAŁA NR LXXVII/443/2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki 
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 34 a, art. 49 ust.2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) 
oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.),  
 
Rada Gminy Rudziniec   
 
po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 

u c h w a l a: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/337/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz 
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec, 
zmienionej uchwałą Nr VII/71/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr 
XVI/122/2019 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 sierpnia 2019 r. i uchwałą Nr XXIV/159/2019 Rady Gminy 
Rudziniec z dnia 19 grudnia 2019 r., wprowadzić następujące zmiany: 

1. w § 5 ust 1 dodaje się pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. mentorowi w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia”,. 

2. uchyla się § 9, 

3. w § 10 uchyla się ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, Dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę 
Rudziniec oraz Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 
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