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Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 26 września 2003r
zmieniająca Uchwałę Nr V/ 30 / 03 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 6 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 roku Nr
56, poz. 357 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 roku w sprawie 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 ftinkcyjnego, 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
późniejszymi zmianami /Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1.
W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V / 30 / 03 Rady Powiatu w
Siedlcach z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 3 ust. 1 lit „e” otrzymuje brzmienie:” aktywny udział w komisjach przedmiotowych,
w tym praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadpodstawowej w
celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości lub komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole
zasadniczej i szkole średniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub
egzaminu z przygotowania zawodowego””

2/ W § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„ Dodatki za warunki pracy przysługują w wysokości określonej przez dyrektora w ramach
planu wynagrodzeń osobowych uchwalonych przez Radę Powiatu”.

§2Wykonanie uchwały powierza się:

- Zarządowi Powiatu,

- Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
- Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim,
- Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim,
- Dyrektorowi Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

CT

§3-

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w:

- Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim,
- Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim,
- Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

§4.

W

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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