
Uchwała Nr 95/XVI/08
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli szkół i placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.

UCHWAŁA NR 95/XVI/08
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych,

dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, art. 34 ust. 1, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 54 ust. 3 i 5 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i §§ 5-9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia  31  stycznia  2005  r.  w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
nauczycieli,  ogólnych  warunków  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz
wynagradzania  za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181 z  późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały ustalający:
1)wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy,
2)szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny
doraźnych zastępstw,
3)kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 30/V/2007 z dnia 29 marca 2007 r. i uchwała Nr 31/V/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
Rady Powiatu w Otwocku.

§ 4.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5.

Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni  od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie

Rada  Powiatu określa  corocznie,  w drodze  regulaminu obowiązującego  od dnia  1 stycznia  do dnia  31
grudnia:
a)wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy,
b)sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
c)kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
Regulamin wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach i  placówkach  oświatowych dla  których
organem prowadzący jest  Powiat  Otwocki  stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6
ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. Karta Nauczyciela.
Regulamin opiera się na dotychczasowych zasadach.
Przedmiotowy akt winien być przyjęty do dnia 31 grudnia 2007 r. W przypadku niemożności dotrzymania
w/w terminu uchwalenie  powinno nastąpić nie  później  niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia  ogłoszenia
ustawy budżetowej na rok 2008.


