
 

 

UCHWAŁA NR XIII/93/19 

RADY POWIATU OBORNICKIEGO 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość  i warunki wypłacania 

innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Obornicki 

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

poz. 511) w związku z art. 30 ust. 6, art. 34a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Tabela dodatków funkcyjnych, o której mowa w § 10 ust. 4 regulaminu, o którym mowa  

w § 1 Uchwały Nr XXX/169/09 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania      i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2009 r. Nr 43, poz. 628), otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 

Lp. Określenie powierzonego stanowiska lub funkcji Wysokość dodatku funkcyjnego 

1. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 10% - 40% kwoty bazowej 

2. 
Inne stanowisko kierownicze określone 

 w statucie szkoły 
5% - 20% kwoty bazowej 

3. Opiekun stażu 2% kwoty bazowej 

4. Wychowawca klasy 300 zł 

5. Doradca metodyczny 15% - 25% kwoty bazowej 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Obornickiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 października 2019 r.

Poz. 8361



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

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2019 roku. 

  

 Przewodnicząca Rady Powiatu 

(-) Renata Tomaszewska 
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