
 

Uchwała Nr XXXV/250/2018 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), Rada Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 9 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„dyrektorowi oraz nauczycielowi, który obowiązki dyrektora pełni w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, dłużej niż dwa miesiące, z przyczyn innych niż 

urlop wypoczynkowy – Starosta Stalowowolski”, 

2) W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Dodatek funkcyjny określony w ust. 1 pkt 1) ppkt a) dotyczy również nauczyciela, który 

obowiązki dyrektora pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora szkoły, dłużej niż dwa miesiące, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy”. 

§ 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. 

 Ryszard Andres 

  
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


