
 

 

 UCHWAŁA NR XLIII/321/2017 

 RADY POWIATU W SZCZECINKU 

 Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 R. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorowi, 

wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki. 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1189 i poz. 60) - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/125/2000 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 27 września 2000 r. w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi 

pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Szczecinecki 1)  

w § 1 pkt 7 tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

L.P. STANOWISKO TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ 

7. Dyrektor zespołu placówek oświatowych 5 

Wicedyrektor zespołu placówek oświatowych 10 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2017 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Dorota Chrzanowska 

                                                      
1) zmienionej uchwałą Nr XXXVII/276/2009 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 maja 2009 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi 

pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Szczecinecki oraz uchwałą Nr XXIII/177/2016 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz 

nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Szczecinecki. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 grudnia 2017 r.

Poz. 5078
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