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Wersja do druku

Uchwała Nr 229/XXX/2002
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 229/XXX/2002

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 7 lutego 2002 r.

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 (t.j. Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592), 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 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala się, co następuje:

§ 1.

W  załączniku  do  w/w  uchwały  w  §  9  ust.  2  pkt  b  po  słowach:  „Szkoła  Podstawowa  w  Sanatorium
Rehabilitacyjnym „Dzieciakowo” w Józefowie przy ul. Klimatycznej 3,
dodaje się: „Powiatowe Gimnazjum przy Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku przy ul. Mickiewicza
43/47”.

§ 2.

W załączniku do w/w uchwały w § 9 ust. 2 pkt  c po słowach: „Domy Dziecka –wszystkie”,  dodaje  się:
„Ognisko  Wychowawcze  „Świder” im.  Kazimierza Lisieckiego  "Dziadka" w Otwocku przy ul.  Mickiewicza
43/47”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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