
 

                                        

 

          

UCHWAŁA NR 45.VI.2019 

ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 14 maja 2019 roku 

 
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi  

Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. 

 

          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 z 2018 r. poz. 6699) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 511) zarządza się, co następuje : 

 

 

§ 1. 1. Ustala się dodatek funkcyjny dla Pani Beaty Lebek  – dyrektora  Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem w wysokości 2.300 zł brutto miesięcznie. 

         2. Dodatek ustala się na czas powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem tj. od dnia 1 września 2019 roku  do dnia 31 sierpnia 2024 

roku. 

 

 § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu  - Robert Kieruzal                      /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu  - Alicja Śniegocka                    /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu  - Renata Ciemny                      /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu                 - Krystyna Możdżanowska      /-/ 

    

Członek Zarządu Powiatu  - Marek Potarzycki                  /-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr 45.VI.2019  Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019 r. 

 

 
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi  

Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. 

 

 
          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 z 2018 r. poz. 6699) Zarząd Powiatu Kępińskiego ustala wysokość dodatku 

funkcyjnego dla dyrektora szkoły. 
W związku z powierzeniem stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod 

Kępnem od dnia 1 września 2019 roku Pani Beacie Lebek przysługuje dodatek funkcyjny. 

Wysokość dodatku określa § 6 ust. 1 załącznika do cytowanej powyżej uchwały Rady 

Powiatu Kępińskiego. Ustalając wysokość dodatku wzięto pod uwagę wielkość szkoły, 

złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, warunki lokalowe, środowiskowe 

i społeczne, w jakich funkcjonuje szkoła. 

 

 

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

                /-/ ROBERT KIERUZAL 


