
 

 

 UCHWAŁA NR XLIII/322/2017 

 RADY POWIATU W SZCZECINKU 

 z dnia 29 listopada 2017 r. 

 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków 

i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Szczecinecki 
 

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

z 2017 r. poz. 1868), art. 30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26  tycznia 1982 roku - Karta 

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

§ 1. Wprowadza się zmianę do regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki 

przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki, stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XXXIV/246/2009 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki 1) , w ten sposób, że: 

w § 11 ust. 3, pkt I. 3. tabeli otrzymuje brzmienie: 

Lp. Typ i rodzaj szkoły/placówki Miesięcznie w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego 

3. 

 zespół placówek oświatowych 

a) dyrektor do 50 % 

b) wicedyrektor do 20 % 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2017 r. 

Przewodnicząca Rady 

 

Dorota Chrzanowska 

                                                      
1) zmienionej uchwałą Nr XXXV/257/2009 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 26 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki oraz uchwałą 

Nr XVI/122/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 grudnia 2017 r.

Poz. 5079
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