
 

 

UCHWAŁA NR XXV/120/12 

RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO 

z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/93/12 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki  

wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość  

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz  

                                ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 marca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz  

z art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 i art. 49 ust. 2 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. 

U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), oraz Roz-

porządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mi-

nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-

uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-

ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagra-

dzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  

Nr 22, poz. 181, ze zmianami) Rada Powiatu Strzeliń-

skiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XIX/93/12 Rady Powiatu 

Strzelińskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyj-

nego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wy-

płacania innych składników wynagrodzenia wynikają-

cych ze stosunku pracy, szczegółowy sposób oblicza-

nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczyciel-

skiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 

zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia 

kryteriów i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli: 

§ 10 ust. l otrzymuje następujące brzmienie „Dodatek 

funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły 

przysługuje wicedyrektorowi lub nauczycielowi wy-

znaczonemu w zastępstwie".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Strzelinie.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

Marek Czerwiński

 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 października 2012 r.
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