
Uchwała Nr XVI/136/12 
Rady Gminy Branice 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, 
przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze 
 
Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2, art. 53 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. Nr 170, poz. 1218, 
Nr 220, poz. 1600 z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 
213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli,  

 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Zmienia się Uchwałę Nr XI/101/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 września 2011 r. w ten 
sposób, że § 18 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
 
,, § 18 ust. 6 
Za zajęcia dydaktyczno – wychowawcze lub opiekuńcze (konkursy, wycieczki, szkolne 
zawody sportowe) w dniu wolnym od pracy (soboty, niedziele i święta) nauczyciel otrzymuje 
inny dzień wolny od pracy lub wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczoną jak za 
godzinę ponadwymiarową według osobistej stawki jego zaszeregowania w wysokości 
wskazanej w art. 42c ust. 3 i 4 ustawy.’’ 
 

§  2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 
 

§  3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2011 r.  
 


