UCHWAŁA Nr XXV/145/2001
RADY POWIATU w SIEDLCACH
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwały N r XVI/99/2000 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 7
września 2000 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
zmienionej Uchwalą Nr XIX/112/2000 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 grudnia 2000
roku.

Na podstawie art.30 ust. 1,2,3,4 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela / Dz. U. z 1997
r. Nr 56, poz.357 z późn. zm./ oraz przepisami 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. /, w związku z art.4 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 1998r Nr 91,poz.578 z późn. zm./,
uchwala się, co następuje:

§1

Paragraf 1 pkt 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XVI/99/2000 - otrzymuje następujące brzmienie:

szkole - należy przez to rozumieć Zespól Szkół Zawodowych w Mordach, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim, oraz placówki: Dom Dziecka w
Kisielanach i Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się:
- Zarządowi Powiatu,
- Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach,
- Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
- Dyrektorowi Domu Dziecka w Kisielanach,
- Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.
§3

Uchwała podlega ogłoszeniu.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

