UCHWAŁA NR VII/90/2019
RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/300/2010 Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, oraz art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z poźn.
zm.), w związku z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2019 r. o zmianie ustawy –
Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287),
w związku z art. 12 pkt 11 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.) oraz 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 wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z poźn. zm.) Rada Powiatu
Choszczeńskiego uchwala, co następuje
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/300/2010 Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dokonuje się następujących zmian:
1) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie dłuższy niż 6 miesięcy”.
2) § 6 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Wychowawcy klasy (za każdą powierzoną
klasę) oraz nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym – 300 zł.
3) uchyla się § 6 ust. 3.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, wskazanej w § 1, nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Choszczeńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 września 2019 r.

