Uchwała Nr CCXLI/105/05
Uchwała w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczowychowawczych powiatu otwockiego.
Uchwała Nr CCXLI/105/05
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 3.06.2005
w sprawie: wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych powiatu
otwockiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) § 4 ust. 3 regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik Nr 1 do
uchwały Nr 25/V/2003 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 11 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady
Powiatu w Otwocku Nr 126/XVII/2000 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie
uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków, obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania niektórych składników wynagrodzeń dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki i Uchwały Zarządu Powiatu Nr XCIX/91/2000
z dnia 2 października 2000r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria przyznawania dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki,
Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§1
Przyznaje się dodatek motywacyjny niŜej wymienionym dyrektorom placówek opiekuńczo –
wychowawczych powiatu otwockiego od dnia 01.06.2005r. do dnia 30.06.2005r.:
1.P. Marzena Adamczyk – KsiąŜek – Dyrektor Domu Dziecka Nr 14 przy ul. Myśliwskiej 2 w Otwocku – 30 %
2.P. Kazimiera Wysocka – Dyrektor Domu Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego 22 w Józefowie – 30 %
3.P. Wiesława Zackiewicz – Dyrektor Domu Dziecka Nr 13 przy ul. Komunardów 10 w Otwocku – 30 %
4.P. Piotr Klemt – Dyrektor Ogniska Wychowawczego „Świder” przy ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku – 30
%.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchyla się z dniem 01.06.2005r. Uchwałę Nr CCXVI/86/04 Zarządu Powiatu z dnia 29.12.2004r.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2005r.

