
UCHWAŁA NR XLI/313/2018
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy dla nauczycieli

Na podstawie art. 76 pkt 25  lit. a i b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w zw. z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.1))  Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r.  w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 
godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli 
dokonuje się następujących zmian:

1) uchyla się w całości w § 1  ust. 2 lit. c;

2)  uchyla się w całości § 11  „Dodatek mieszkaniowy”;

3) dokonuje się zmiany § 12 nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 12. Nauczycielskie dodatki: za wysługę lat i wiejski przysługują  w pełnej wysokości i nie są 
pomniejszane za okres:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, za czas niezdolności do pracy 
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłek chorobowy, 
opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne;

2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była 
umowa o prace na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który 
umowa ta była zawarta;

3) korzystania z urlopu wychowawczego”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, wskazanej w § 1, nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
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