Projekt
z dnia 6 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009 r. dot.
przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński.
Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12, pkt 11, art. 42 ust 1 i art. 43 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1868) i art. 30 ust. 6 i 2 art. 49 ust 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1189 ze zm.1) ) w związku
z art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. Finansowanie zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r.,
poz. 2203) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 z ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1817 z ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Do Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Będziński stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu
Będzińskiego
z dnia
26 lutego
2009 r.
wprowadza
się
następujące
zmiany:
1) uchyla się w całości § 10 Dodatek mieszkaniowy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

1) Zm.

poz. 60.
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UZASADNIENIE
Uchylenie § 10 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom,
podyktowane jest dostosowaniem Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny
zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009 r. do obowiązujących
przepisów prawa. Na podstawie art. 76 pkt 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dniem 1
stycznia 2018 r. przestał obowiązywać art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela obligujący szkoły do wypłaty
dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli oraz art. 54 ust. 7 zobowiązujący organy prowadzące szkołę do
ustalenia wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłaca dodatku mieszkaniowego.
Pozostałe zapisy regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26
lutego 2009 r. pozostają bez zmian.
Zmiany zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników oświaty
z terenu Powiatu Będzińskiego.
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