
UCHWAŁA NR  447 / 2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

  z dnia 05 stycznia 2017 roku. 

 

w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Dyrektorowi Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy 

 

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz § 21 w związku z § 22 ust. 1 pkt 4  

oraz § 24 ust. 2 „Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu 

(Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 95, poz. 1421 z późn. zm.) 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala, co następuje: 

 

§1. Przyznaje Panu Jackowi Domagalskiemu – Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Gołańczy dodatek mieszkaniowy w wysokości 160,00 złotych 

(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy) miesięcznie. 

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 

2017 r.  
 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

 ____________________ 

 /Tomasz Kranc/ 

 

 

Wicestarosta 

 

 ____________________ 

 /Michał Piechocki/ 

 

  

 

 

  Jacek Brzostowski ___________________ 

 

Jerzy Springer ______________________ 

 

Robert Woźniak_____________________ 

  



 
Uzasadnienie do 

Uchwały nr 447 / 2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 05  stycznia 2017 roku. 

 

w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Dyrektorowi Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy 

 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu na terenie 

wiejskim lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski 

dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego 

nauczyciela. Na podstawie § 21 w związku z  § 22 ust. 1 „Regulaminu przyznawania 

nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat 

wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” będącego załącznikiem do uchwały 

Nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 

przyjęcia niniejszego regulaminu (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 95, poz. 1421 z późn. zm.)  

Panu Jackowi Domagalskiemu - dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Gołańczy przysługuje dodatek mieszkaniowy w związku z zamieszkiwaniem  

z dwoma osobami w wysokości 8 % wynagrodzenia minimalnego miesięcznie. 

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 Starosta Wągrowiecki 

 

 ____________________ 

 /Tomasz Kranc/ 

 


