
UCHWAŁA NR XL/274/14
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu nagród ze specjalnego funduszu nagród

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. 
poz. 595 z późn. zm.), art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/213/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie 
Regulaminu nagród ze specjalnego funduszu nagród wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się Regulamin określający zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski.”;

2) § 2 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę prowadzoną przez Powiat Dzierżoniowski”;

3) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„„Nagroda Starosty Dzierżoniowskiego” przyznawana jest dyrektorom szkół oraz szczególnie 
wyróżniającym się nauczycielom na wniosek:

a) Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 

b) Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, 

c) dyrektora szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

d) dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 
Edukacyjnego w Dzierżoniowie dla nauczycieli doradców metodycznych, 

e) rady pedagogicznej, 

f) zakładowej organizacji związkowej.”;

4) § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„„ Nagroda Dyrektora” przyznawana jest  nauczycielom zatrudnionym w szkole na wniosek:

a) rady szkoły, 

b) rady rodziców, 

c) rady pedagogicznej, 
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d) dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa               
Edukacyjnego w Dzierżoniowie dla nauczycieli   doradców metodycznych, 

e) wicedyrektora szkoły, 

f) zakładowej organizacji związkowej działającej na terenie szkoły.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego:
J. Grzebieluch
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