UCHWAŁA NR XXVIII/168/05
RADY POWIATU W ŁOBZIE
z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Łobeski.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz.
1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) oraz 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 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, Nr 100, poz. 1074, z 2001 nr 52, poz. 544, z 2002 r. nr
160, poz. 1323, z 2003 r., Nr 34, poz. 286, z 2004 r. Nr 74, poz. 667), po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Powiatu w Łobzie uchwala, co następuje:
§1 Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych
przez Powiat Łobeski, określający wysokość stawek dodatków i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Łobeski, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2 Traci moc:
- uchwała nr 61/02 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie
określenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania
nagród i dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach
prowadzonych przez Powiat Łobeski,
- uchwała nr XXVII/163/04 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez powiat łobeski.
§3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łobzie
§4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

UZASADNIENIE
W nowym brzmieniu art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), wprowadzonym ustawą
z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) organ prowadzący szkoły ma
obowiązek corocznego określania w drodze regulaminu, przyjmowanego corocznie i
obowiązującego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, wysokości
składników wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na
terenie powiatu co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa
odpowiednio w ust. 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela.
Zgodnie z art. 54 ust. 7 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu
terytorialnego określa w trybie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta
Nauczyciela, także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Stąd też w regulaminie zapisy
dotyczące tego dodatku.

