
Uchwała Nr 209/1205/2018 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 28 maja 2018 r. 
 
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej 

Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r.  

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół  

i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za 

ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

  
 
 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1868 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę  

Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze. 

  
§ 2 

 
Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zostanie skierowany do zakładowych 
organizacji związkowych działających w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Stalowowolski, celem uzgodnienia. 

§ 4 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji. 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 
 
 
 
 
 



projekt  
 

UCHWAŁA Nr ……………….. 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

 z dnia ………………….. 

 

 
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia  

12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego 

funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

  
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1868 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) 

oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2015 r. o związkach zawodowych (t. j. 2015, poz. 

1881), Rada Powiatu Stalowowolskiego, uchwala co następuje: 

§ 1 

W  Uchwale Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r.  
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W załączniku nr 1 skreśla się:  

1) pkt I.3 

2) klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe  

w Stalowej Woli danych osobowych nauczyciela w celach związanych z przyznaniem 

nagrody.  

2. W załączniku nr 2 skreśla się pkt I.3 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Zaakceptowano:  

Radca prawny – Aleksander Szczęch 

Naczelnik Wydziału E – Bożena Karlik 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
Konieczność wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/202/2017 r. Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 
nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze  
i opiekuńcze wynika z potrzeby dostosowania jej zapisów do nowych regulacji prawnych 
zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  
UE L 119 z 04.05.2016). W związku z powyższym: 

 
1. w załączniku nr 1 skreśla się:  

1) pkt I.3 

2) klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe  

w Stalowej Woli danych osobowych nauczyciela w celach związanych z przyznaniem 

nagrody.  

2. w załączniku nr 2 skreśla się pkt I.3 

 
Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2015 r. o związkach zawodowych  

(t. j. 2015, poz. 1881), projekt uchwały został uzgodniony z zakładowymi organizacjami 

związkowymi działającymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

Zasadne jest zatem podjęcie przez Radę Powiatu Stalowowolskiego uchwały zmieniającej 
Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r.  
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 


