
UCHWAŁA NR XII/98/2019  

RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

 

z dnia 24 września 2019 r.   

 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli  

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kędzierzyńsko-Kozielski 
 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245 oraz z 2019 r.  

poz. 730) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, którzy są 

zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Kędzierzyńsko-Kozielski Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się ̋ Regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielskiʺ, 

zwany dalej Regulaminem, określający: 

a) wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu 

sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich 

przyznawania; 

b) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw; 

 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Kędzierzyńsko-Kozielski w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. Traci moc:  

1) uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

26 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania 

nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kędzierzyńsko-Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2407), 

2) uchwała Nr XLI/348/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXII/279/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września  

2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli 

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-

Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1004). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

                                     mgr Danuta Wróbel 

 


