
Uchwala Nr .Xllr..r../.ZQS/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia .:iQ.J\w.i.~.t;nia 2009r.

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/200/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Nowodworski.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późno zm.) oraz art. 30 ust.6, art. 49 ust.2, art. 54 ust. 7
i art. 91 d pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia l 982r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006r. Nr 97
poz. 674 z późno zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXII200/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski, § 3 otrzymuje nowe
następujące brzmienie "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia
podjęcia.

§2
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Kancelaria Radców Prawnych
1. Nieścior Z, Wó ',' .c. w Pułtusku
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Warszawa, dnia&! kwietnia 2009 r.

Rada Powiatu Nowodworskiego

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Działając na podstawie art. 79 ust. 2 w związku z art. 76 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr ,62,poz. 558, Nr 113, poz. 9g4, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1-688i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218

oraz z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) wszczynam postępowanie w sprawie

stwierdzenia nieważności § 3 uchwały Nr XXXI/200/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Nowodworski w cz-ęściobejmującej wyrażenie" z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.".

Rada Powiatu w § 3 uchwały postanowiła, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

W ocenie organu nadzoru, regulacja zawarta w § 3 uchwały, w "Częściobejmującej
sformułowanie "z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r." pozostaje w sprzeczności z art. 9

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy -Karta Nauczycielska (Dz.U. z 2009 r.
Nr 1, poz.1). Przepis art. 9 powołanej ustawy stanowi, iż art. 30 ust. 6 ustawy Karta

Nauczyciela stanowiący podstawę prawną do podjęcia uchwały, wchodzi w życie z dniem 22

stycznia 2009 r. Zatem przedmiotowa uchwała nie może wejść w życie wcześniej niż przepis

upoważniający do jej podjęcia.


