
Uchwała   nr VI/18/153/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 30 kwietnia 2020r. 

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski 

wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2019r., poz. 2215) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                     

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r., poz. 511 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się Regulamin określający dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek 

dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 

dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w brzmieniu załącznika 

do niniejszej uchwały. 

                                                             § 2 

Tracą moc uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw: 

1) Uchwała nr III/21/164/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2009 roku, 

2) Uchwała  nr IV/17/119/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2012 roku, 

3) Uchwała nr V/9/60/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2015 roku, 

4) Uchwała nr VI/11/98/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 roku. 

 



§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                   

i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2020r.  

 

 

 

Przewodniczący 

           Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

       /-/ Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


