
 

 

UCHWAŁA NR XXX/204/17 

RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.)1), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1679 z późn. zm.)2)oraz § 5,6,8 i 9 

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 (tekst jedn. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.)3) 

Rada Powiatu Bolesławieckiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/141/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych 

składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Bolesławiecki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2009 r. Nr 75 poz. 1632), zmienionej uchwałą  

Nr XXXVIII/197/2010 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. 

Nr 118 poz. 1832) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 2 dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu: „9) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć 

rozporządzenie 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.”; 

2. w § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Dyrektorowi szkoły i nauczycielowi może  

być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości nieprzekraczającej 75 % jego wynagrodzenia 

zasadniczego.” 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 668 i poz. 1010 oraz w Dz. U. 

z 2017 r poz. 60 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 922, Dz. U. 

z 2015 r. poz. 868 oraz z Dz. U. z 2016 r. poz. 1029 
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3. w § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. W przypadku dyrektorów zespołu szkół, dyrektora 

zespołu szkół i placówek i dyrektora zespołu placówek dodatek funkcyjny zwiększa się o 2% za prowadzenie 

drugiego i każdego następnego typu szkoły oraz każdej placówki.” 

4. w § 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów 

placówek ustala się jako procentowy wskaźnik kwoty podstawowej wg następującej tabeli: 

Lp. Placówka oświatowa Wysokość dodatku 

1. Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach 45% 

2. Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu 40% 

3. Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu 45% 

5. w § 17: 

1) skreśla się ust. 2; 

2) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Nauczycielom spełniającym warunki wymienione w: 

a) § 8 pkt. 5-8 i 11rozporządzenia, przysługuje dodatek w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego; 

b) § 8 pkt. 10 i 19 rozporządzenia przysługuje dodatek w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego; 

c) § 8 pkt. 17 rozporządzenia przysługuje dodatek w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego”. 

3) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za pracę w trudnych warunkach 

przysługuje nauczycielowi prawo do dodatku z każdego tytułu.”. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego: 

R. Kawka 
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