
Uchwała Nr  XXVI/193/09

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 18 marca  2009r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie  art.4  ust.1  pkt  1  i  art.12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.

o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) i art.30

ust.6, 6a, 10, 10a, art.49 ust.1 pkt 1, art.54 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674

ze zm. ) oraz art.4 ust.1 w związku z art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz. U. z 2005r.

Nr190,  poz.1606  ze  zm.  )  i  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia

z 31 stycznia  2005r.  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 ze zm. ), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki

pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych

zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wy-

sokość  oraz szczegółowe  zasady  przyznawania  i  wypłacania  dodatku  miesz-

kaniowego  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach i  placówkach  oświatowych

prowadzonych przez Powiat, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§3.

Traci moc uchwała Nr  XVIII/133/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 kwietnia

2008r.  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2008.



§4.

1. Przepisy uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Czerski




