
Projekt

z dnia  6 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu 
ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły 

nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach 
specjalnego funduszu nagród

Działając na podstawie:

-  art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze 
zmianą) w związku. z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, 
art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868),

-  art. 19 ust. 1, 2, 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1881 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika,

Rada Miasta Rybnika
 uchwala:

§ 1. W uchwale nr 728/XLVIII/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu ustalającego kryteria 
i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród wprowadza się 
następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta opiniują komisje powołane przez Prezydenta dla 
poszczególnych grup placówek:

a) przedszkoli,

b) szkół podstawowych klas I-III,

c) szkół podstawowych klas IV-VIII,

d) szkół ponadpodstawowych,

e) szkół specjalnych, PPP i placówek wychowania pozaszkolnego. ”

2) pkt. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Nagrody Prezydenta Miasta wręczane są przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, z tym 
zastrzeżeniem, że Prezydent Miasta Rybnika może z własnej inicjatywy przyznać i wręczyć nagrodę w 
innym terminie.„

3) po punkcie 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
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"16. Wnioski o przyznanie nagrody rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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