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UCHWAŁA NR XXXIV/271/18
RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/197/17 Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 76 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) Rada Powiatu Działdowskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/197/17 Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Działdowski dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 9 czerwca 2017 r., poz. 2687) wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 w ust. 2 uchyla się pkt 4,
2. uchyla się w całości Rozdział VIII Dodatki mieszkaniowe § 31 - § 37.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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