
UCHWAŁA nr XXI/188/2005 

Rady Powiatu w Lubaczowie 

z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

o zmianach w uchwale nr XIX/168/2005 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 lutego 

2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom 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 oraz za godziny doraźnych zastępstw, a 

także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 

przyznawania i wypłacania. 

Działając na podstawie art.3O ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 

1592 z późn. zm.) oraz przepisów 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. nr 22, poz. 181) 

Rada Powiatu w 

Lubaczowie uchwala co 

następuje: 

§1 

W uchwale nr XIX/168/2005 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 lutego 2005 r. 

w prawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom 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 oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 15 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje 

w warunkach uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć .Dodatek wypłaca się w 

wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach uciążliwych tylko część 

obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 

4.Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania 

pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który 

przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego" 

2) skreśla się § 22. 

3) w § 26 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4.1) Wysokość nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wynosi co najmniej 800,00 zł, nie 

więcej jednak niż 4.000,00 zł (brutto). 



2) Wysokość nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynosi co najmniej 700,00 zł, nie 

więcej jednak niż 1.500,00 zł (brutto). 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, dyrektorom szkół i dyrektorowi 

Powiatowego Zespołu Ekonomicznego. 

                                                                  §3 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady 

Powiatu w Lubaczowie 

              §4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i   

podlega ogłoszeniu w Dzienniku      Urzędowym   Województwa Podkarpackiego. 


