
 

 

UCHWAŁA NR XIX/156/2020 

RADY POWIATU W ŚREMIE 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/350/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych  

przez powiat śremski 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 920), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli: NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska oraz Związkiem 

Nauczycielstwa Polskiego - oddział w Śremie, Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIV/350/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat śremski (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 6713) zmienionej uchwałą nr X/83/2019 Rady Powiatu w Śremie 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz.7543) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy”. 

2. uchyla się § 3 ust. 1 pkt 4, 

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora 

szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny 

w następujących przedziałach: 

1) dla dyrektora szkoły (zespołu szkół) - od 1% do 120% wynagrodzenia zasadniczego, 

2) dla wicedyrektora szkoły (zespołu szkół) - od 1% do 50% wynagrodzenia zasadniczego, 

3) dla kierownika szkolenia praktycznego - od 1% do 30% wynagrodzenia zasadniczego, 

4) dla dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej - od 1% do 50% wynagrodzenia zasadniczego, 

5) dla dyrektora miedzyszkolnego ośrodka sportowego - od 1% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

4. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustalając wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 2, 

uwzględnia się wielkość szkoły (liczbę uczniów, oddziałów, stanowisk kierowniczych), złożoność zadań 

wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły, warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, 

w jakich szkoła funkcjonuje. 

5. uchyla się § 3 ust. 7 pkt 3, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marcin Szydłowski 
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