
Uchwała Nr XX / 186 / 2005

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 2 lutego 2005 r.

w  sprawie: przyjęcia  regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki

przyznawania  nauczycielom,  z  uwzględnieniem  poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki

wypłacania  innych  składników  wynagrodzenia  wynikających  ze  stosunku  pracy,  szczegółowy

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a

także  wysokość  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  oraz  szczegółowe  zasady  jego

przyznawania i wypłacania.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91 d pkt l, ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1 1 12 ze zm.) art. 14 ustawy z dnia 15

lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.

U. z 2004 r. Nr 96,  póz.  959), w związku z art.  32 ust.  l  ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o

samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1592 z późń. zm.) oraz

przepisów  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  1  1  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 (Dz. U. Nr 39,

póz. 455 z późn. zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala  się  regulamin  określający  wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania

nauczycielom,  z  uwzględnieniem  poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego  dodatków:  za

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania

innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania

wynagrodzenia  za  godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw,  a  także  wysokość

nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  oraz  szczegółowe  zasady  jego  przyznawania  i



wypłacania wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest

Powiat Chełmiński w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Regulamin obowiązuje od l stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIX/81/2000 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 września 2000 r.,

zmieniona Uchwałami: Nr XXII/98/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. oraz Nr XXXI/164/2001 z dnia

30 października 2001 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko

- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski


