
 

 

UCHWAŁA NR XX/168/17 

RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM 

z dnia 14 lutego 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i poz. 922,  

z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 

prowadzonych przez Powiat Bielski stanowiącym załącznik do uchwały nr V/32/11 Rady Powiatu w Bielsku 

Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół  

i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68,  

poz. 776) wprowadza się, następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorów szkół ustala Starosta Bielski.”, 

b) w ust. 4  tabela nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„tabela nr 1 

Lp. Stanowiska miesięcznie w złotych od miesięcznie w złotych do 
1 Dyrektor szkoły do 8 oddziałów 800 1.500 
2 Dyrektor szkoły od 9 do 16 oddziałów 1200 2.500 
3 Dyrektor szkoły od 17 i więcej oddziałów 1500 3.000 
4 Wicedyrektor szkoły 800 1.500 
5 Kierownik internatu 800 1.500 
6 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.000 2.000 

”; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Wicedyrektorowi, który pełni funkcje kierownicze za nieobecnego dyrektora, przysługuje dodatek 

funkcyjny w stawce dyrektora od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pełnienie funkcji nastąpiło.”; 

3) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) wychowawcy klasy, opiekunowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 6% wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim,”; 

4) w § 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kwota dodatku motywacyjnego nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela.”; 

5) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpis na specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wynosi 1% 

planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

Adam Miron Łęczycki 
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