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UCHWAŁA NR XXXII/229/2018
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady
przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych
jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 – tekst jednolity, zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 oraz z 2017 r. poz. 2203)
oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2014 poz. 416
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania
dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. szkole – należy przez to rozumieć także zespół szkół lub placówkę oświatową, dla której organem
prowadzącym jest Powiat Krośnieński”;
2) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość dodatku funkcyjnego określonego w tabeli, ustala:
1. dla dyrektora - Starosta Krośnieński,
2. dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor – uwzględniając wielkość szkoły, jej
strukturę organizacyjną, liczbę oddziałów, liczbę uczniów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki demograficzne, w jakich szkoła
funkcjonuje.
Lp.

Stanowiska kierownicze

1.
2.
3.

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Osoba sprawująca funkcję kierowniczą w szkole

Wysokość dodatku funkcyjnego
miesięcznie w złotych
1.000 - 3.000
800 - 1.700
600 - 1.400

"

.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1519

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego
Danuta Anioł

