
                                

 

UCHWAŁA  NR  286/V/2018 

ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 9 października 2018 roku 

 
w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński  

 

          Na podstawie § 6 ust. 1,6 i 7  załącznika do Uchwały Rady Powiatu Kępińskiego  

Nr XLV/270/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za  warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia  

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 6699) oraz art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym    (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm. ) zarządza się, co następuje : 

 

 

§ 1 

 

Od dnia 1 października 2018 r. ustala się dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński  w 

następującej wysokości:  

 

     Danuta Stefańska       - dyrektor LO Nr I                          - 2.300,00 zł 

     Bogumiła Drobina       - dyrektor ZSP Nr 1           - 2.300,00 zł      

     Andrzej Kowalczyk      - dyrektor ZSP Nr 2           - 2.300,00 zł      

     Beata Lebek            - dyrektor ZSS w Słupi pod Kępnem    - 2.100,00 zł 

     Elwira Leśniewicz-Drzazga   - dyrektor PPP                       - 1.400,00 zł         

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu.   

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
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  286/V/2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 października 2018 r. 

w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński  

 

 
Zgodnie z § 6 ust. 7  załącznika do Uchwały Rady Powiatu Kępińskiego   Nr XLV/270/2018 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, 

za  warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia  wynikających ze 

stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6699) 

Zarząd Powiatu ustala wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół, w wysokości 

określonej w § 6 ust. 1 pkt. 1 załącznika. 

Ustalając wysokość dodatków uwzględniono kryteria określone w  § 6 ust. 6  załącznika tj. 

liczbę uczniów, oddziałów, stanowisk kierowniczych, złożoność zadań, warunki lokalowe, 

środowiskowe i społeczne w jakich funkcjonuje szkoła oraz wyniki pracy szkoły. 

 

 

 

 
         STAROSTA KĘPIŃSKI 

                /-/ WITOLD JANKOWSKI 


