
 

                                        

 

UCHWAŁA  NR  175.V.2017 

ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 18 maja 2017 roku 

 
w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi  

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie. 

 

          Na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 6  załącznika do Uchwały Rady Powiatu 

Kępińskiego Nr XXX/152/2009 z dnia 25 marca 2009 r., w sprawie przyjęcia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Kępiński dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za  warunki pracy, za wysługę lat, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 100 

poz. 1539) oraz art. 32 ust.2 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     

( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 814; ze zm.) zarządza się, co następuje : 

 

 

§ 1 

 

1.Ustala się dodatek funkcyjny dla Pani Elwirze Leśniewicz-Drzazga – dyrektora Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie. 

2.Dodatek ustala się na czas powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Kępnie tj. od dnia 1 września 2017 roku  do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

 

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu  - Witold Jankowski /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu  - Grażyna Jany             /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu  - Krystyna Możdżanowska /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu                       - Michał Błażejewski       /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu  - Zenon Kasprzak           /-/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr  175.V.2017  Zarządu  Powiatu  Kępińskiego z dnia 18 maja 2017 r. 

 

w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi  

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie. 

 

 

 
 Zgodnie z § 5 ust. 1, 2 i 6  załącznika do uchwały określającej zasady wynagradzania 

nauczycieli  ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych w ramach środków określonych w tabeli dodatków funkcyjnych. 

W związku z powierzeniem stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej    

w Kępnie,  od dnia 1 września 2017 roku Pani Elwirze Leśniewicz-Drzazga przysługuje 

dodatek funkcyjny. Wysokość dodatku  określa tabela dodatków funkcyjnych załącznika do 

Uchwały Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXX/152/2009 z dnia 25 marca 2009 r., w sprawie 

przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kępiński dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za  warunki 

pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 100 poz. 1539). Ustalając wysokość dodatku wzięto pod uwagę 

wielkość placówki, zakres i specyfikę realizowanych zadań. 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ WITOLD JANKOWSKI 


