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Uchwala Nr 306/Vll/2021
Zarzqdu Powiatu Nowota rs kieg o
z dnia 13 lipca 2021r.

1'OWIATU
.. TARGU
.,tr'rilirvego

14

on'v TaIs

o przygotowaniu proiektu uchwaly Rady Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czeruca 1998r. o samozEdzie
powiatowym (tj. Dz. U.22020r. poz.92O) Zazqd Powiatu Nowotarskiego postanawia:

sl
Przygotowac i skierowa6 na sesje Rady Powiatu Nowotarskiego projekl uchwaly Rady
Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu okreSlajqcego nieK6re zasady wynagradzania za ptacQ oraz zasady pzyznawania dodatk6w do wynagrodzenia nauczycielom
zatrudnionym w oSwiatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych pzez Powiat Nowotarski.

s2
Wykonanie uchwaly zleca sig StaroScie Nowotarskiemu

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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w sprarii€ zmiany Regulaminu okre5lejqcego niektrire zasrdl w)n!grldzenia za Pracq orrz zrsadl'
pE!'znawani, dodrtk6w do wynagrodzenir nauczycielom zatrudrionym w oswietow)'ch jednostkach
orgenizacvjnych prowadzonych przez Powirt No$otsrski.

(tj.
Dz.lJ.z2020r.poz.920),an.30ust.6i6austaulzdnia26st)'cznia1982r.-KartaNaucz-vciela(j.Dz.U.
z21l9r., poz.22l5) oraz roqorz4dzenia Minist-a Edukacji Narodowcj i Spomr zdnia 3l srycznia 2005 r.
Na podstawie an. l2 pkt I I, an. 40 ust. I, an. 44 usrawy z 5 czerwca 1998 roku o samorzEdzie powiatow)m

w sprawie wysoko6ci minimalnych stawek *ynagrodzenia zasadniczcgo nauczycieli, og6lnych \r'arunk6w
przyzrawania dodatk6w do ulnagrodzcma zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracQ w dniu wolnyrn od pracy
(t j. Dz. U. z2}l4r.,Wz. 416 z poin. zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co nastlpuje:

w

Rcgutaminie okeilajqcym nicktorc zasady wrragradzania za prucQ ofaz zasady prryznawania
dod;tk6w do *ynagro&enia naucryciclom zarudnionym w oswialowych jcdnostkach organizacyjnych
przcz Powiat Nowotarski stanowiqcym Zalqcmik nr I do Uchwsly Nr 235D(XXV20I3 Rady
prowadzonych
-powiatu
Nowotarskiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjgcia Rcgulaminu okeilaj4ccgo niekt6rc zasady
wynagra&ania za pracl oraz zasady przymawania dodatk6w do wynagro&enia naucrycielom zatrudnionym
w'o6*atowych jcdnostkach organizacyjnych prowa&onych przez Powiat Nowotarski (Dz. Urz. Woj.
Malopolskicgo po2.4042 z p6in. zn) wprowadza siq nastgpuj4ce zmiany:
$

l.

l,

kwotg,,l 500,00 zl" zastgpuje sig k*'ot4 '2 500'00 zt".
2)W $ 9ust. I kwotQ,,l 000,00 zl (slorvnic jeden rysiqc zlotych 00i100)" ?asllPuje

l) W paragrafie

$ 5 ust

sil

kwoq

(slownie jeden rysiqc pigcsct zlorych 00/ 100)".

"l

500'00 zl

Nowotankiego.
$ 2. Wykonanie uchwaly deca sig Zarz4dowi Powiaru
woje\ryodawa Malopolskicgo i
s 3. uchwala podlcga ogloszcniu w Dzienniku urzgdowym
z dniem I wrze6nia 2021r.
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