
UCHWAŁA Nr XLVI/282/2022 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Nowodworski 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. 2022 poz. 1526) oraz art.30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 1762), w uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi, Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLIII/290/20181 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 

27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za 

warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 

nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1) za wychowawstwo klasy 300,00 zł” 

2) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość miesięcznego dodatku dla nauczycieli za pracę wykonywaną w warunkach 

określonych w: 

1) § 13 ust. 1 pkt 5 i 6 wynosi 280,00 zł na 1 etat 

2) § 13 ust. 1 pkt 1-4 wynosi 420,00 zł na 1 etat 

3) § 13 ust. 2 i 3 wynosi 500,00 zł na 1 etat” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

                                                           
1 zmieniona uchwałą nr XLIV/299/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r.  
(Dz. Urz. Woj. Z 2018 r. poz 11154) 



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. 

Przewodniczący Rady 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 


