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UCHWAŁA NR XV/110/2007 
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE 

 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

 
w sprawie określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008r. 
do dnia 31 grudnia 2008r. wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkanio-

wego, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obli-
czania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wy-

sokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7, art. 49 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi 
zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następu-
je: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania na-
uczycieli zatrudnionych w jednostkach oświato-

wych prowadzonych przez Gminę Rzepin, obowią-
zujący od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grud-
nia 2008r. w zakresie: 

1) wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, mieszkaniowego oraz szczegó-
łowych warunków przyznawania tych dodat-
ków; 

2) szczegółowych warunków obliczania i wypła-
cania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw; 

3) wysokości innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy. 

 

 


