
UCHWAŁA NR XXVII/185/12
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość 
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 54 ust 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, 
w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/205/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2009 r. Nr 27, poz. 455 oraz z 2011 r. Nr 51, poz. 650) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, placówce przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości określonej w tabeli: 

 
Lp
 

Stanowisko Kwota dodatku miesięcznie w zł. 

1 dyrektor szkoły każdego typu liczącej: 
do 9 oddziałów, 
od 10 do 16 oddziałów, 
17 i więcej oddziałów 

od 500 do 1000 
od 800 do 1600 
od 1000 do 2000 

2 wicedyrektor szkoły każdego typu od 350 do 1000 

3 kierownik warsztatu szkolnego, kierownik pracowni praktycznej nauki 
zawodu 

od 300 do 900 

4 kierownik internatu, kierownik szkolnego schroniska młodzieżowego od 200 do 700 

5 kierownik świetlicy od 100 do 400 

6 dyrektor poradni psychologiczno- pedagogicznej od 500 do 1000 
”;

2) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. 1. Nagrody, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, przyznaje Starosta Powiatu Brzeskiego: 

1) dla dyrektorów na wniosek: 

a) Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Brzegu, 

b) rady pedagogicznej szkoły lub placówki, 

c) rady rodziców, 

d) rady szkoły; 
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2) dla nauczyciela, na zaopiniowany przez radę pedagogiczną wniosek: 

a) dyrektora szkoły lub placówki, 

b) rady szkoły lub rady rodziców, 

c) związków zawodowych działających na terenie szkoły; 

2. Wnioski o których mowa w ust. 1 pkt 2 przedłożone Staroście Powiatu Brzeskiego opiniuje Komisja 
w składzie: 

1) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Brzegu; 

2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Brzeskiego 

Henryk Mazurkiewicz
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