
Uchwała Nr 148/XXI/2000
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVII/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r. 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.

Uchwała Nr 148/XXI/2000

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 grudnia 2000 roku.

w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVII/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r. 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.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91,
poz.  578 z  późn.  zm.),  art.  30 ust.  6 i  art.  54 ust.  3  i  7  ustawy z  dnia  26 stycznia  1982 r.  Karta
Nauczyciela  (Dz.U. z  1997 r.  Nr 56, poz. 357 z  późn. zm.) i  §§ 3-7 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji
Narodowej 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  do  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), Rada Powiatu uchwala się, co następuje:

§ 1.

W  Uchwale  Nr  126/XVII/2000  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
zmienia się § 9 ust. 4 nadając mu brzmienie:
„ W  placówkach, w których występują uciążliwe lub szkodliwe warunki  pracy nauczyciele i  wychowawcy
otrzymują dodatek za warunki pracy określony § 9 pkt. 2 podwyższony
o 20 %.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 r.

Uzasadnienie

Dodatek za uciążliwe lub szkodliwe warunki pracy winien być wypłacany we wszystkich placówkach w takiej
samej wysokości. Zmiana zapisu § 9 ust. 4 gwarantuje realizację tej zasady.


