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Uchwała Nr XXV/176/04  
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach  

z dnia 14 grudnia 2004 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie obliczan ia nale żności za godziny ponadwymiarowe 
w placówkach o światowych na terenie Gminy Zdzieszowice.  

(Opole, dnia 3 marca 2005 r.) 

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2i art. 35 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, 
poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) oraz § 1 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia 
zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć 
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, 
wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki 
pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających 
do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 i Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. 
Nr 160, poz. 1323 oraz z 2003 r. Nr 34, poz. 286, z 2004 r. Nr 74, poz. 667), Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W regulaminie obliczania należności za godziny ponadwymiarowe w placówkach oświatowych 
na terenie Gminy Zdzieszowice stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/ 219/2000 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie obliczania stawek za godziny ponadwymiarowe oraz za 
zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice wprowadza 
się następujące zmiany: 
 1) w § 3 po wyrazach "za godzinę ponadwymiarową" dodaje się wyrażenie "i godzinę zastępstw 

doraźnych", 
 2) skreśla się § 7. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 2004 r. 
 


