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UCHWAŁA NR XXXIV/249/2018
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nauczycielom z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy przyznaje się dodatek funkcyjny
w wysokości od 50 zł do 100 zł, w zależności od zadań wynikających z prowadzenia klasy.”;
2) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych,
uciążliwych dla zdrowia, cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia tylko
część obowiązkowego wymiaru zajęć, z zastrzeżeniem ust. 3a.”;
3) w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Dodatek za warunki pracy wypłaca się również w całości nauczycielom, którym obniżono
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, posiadającym prawo do tego dodatku.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą:
1) w zakresie § 1 pkt 1 - od 1 września 2018 r.;
2) w zakresie § 1 pkt 2 i 3 - od 1 września 2017 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego
Józef Bukowiński

