
 

 

UCHWAŁA NR X/72/2019 

RADY POWIATU GÓROWSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 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 nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 511), art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967 ze zm.) w związku z art. art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – 

Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287), Rada Powiatu Górowskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 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 nagród 

i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 

z 2009 r. Nr 96 poz. 2037 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do ww. uchwały: 

1) w tabeli w rubryce: stanowisko w lp. 2 wyrazy „Wychowawczy klas” zastępuje się wyrazami 

„Wychowawca klasy”, 

2) w tabeli w rubryce: wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie w złotych w lp. 2 wyraz „85” zastępuje  

się wyrazem „300”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

R. Wawer 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 5096
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