
   UCHWAŁA  NR 47 /2019 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 28 lutego 2019 roku 

 

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

416 ze zm.) w związku z § 2 i § 5 „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. Wielk. 2009 r. nr 95 poz. 1421 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy  z dnia  

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.)  

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

 

§1. Przyznaje Panu Maciejowi Patelskiemu – dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu dodatek motywacyjny w wysokości          

 900 zł miesięcznie /słownie: dziewięćset złotych 00/100. 

 

§2. Dodatek motywacyjny w wysokości ustalonej w § 1 przyznaje się na czas od 1 lutego 

2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu.  

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Starosta  Wągrowiecki 

 

__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

Wicestarosta 

 

__________________________________ 

/Michał Piechocki/ 

     

Andrzej Wieczorek _____________________________ 

 

 Jerzy Springer      _____________________________ 

 

Robert Woźniak     _____________________________ 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr  47  /2019 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 28 lutego 2019 roku 

 

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Powstańców Wielopolskich w Wągrowcu. 

 

 Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”  wynagrodzenie nauczycieli składa się z 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, miedzy innymi motywacyjnego. W oparciu o art. 30 

ust. 6 Ustawy  organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając 

przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz 

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. Powyższy regulamin stanowi załącznik do 

uchwały nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009 roku (Dz. U. Woj. 

Wielk. 2009 r. nr 95, poz. 1421 ze zm.). Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu wykonuje 

uchwały Rady Powiatu i zadania określone przepisami prawa, do których należy również ustalenie 

dodatków dla dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat. 

W dniu 28 lutego 2019 wpłynęła do tut. urzędu prośba pana Macieja Patelskiego, dyrektora  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu  

o przyznanie okresowego dodatku motywacyjnego w związku z większą ilością obowiązków 

administracyjnych wynikających z koordynowania, nadzorowania i rozliczania oraz obsługi 

kadrowej projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zatytułowanego „Doświadczenia  

z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów 

oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”. 

Zgodnie z § 5 Regulaminu jednym z kryteriów branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości dodatku 

motywacyjnego jest posiadanie wyróżniającej oceny pracy, jakość świadczonej pracy, w tym 

związanej z dodatkowym zadaniem, a także zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich 

zadań i doskonaleniu zawodowym oraz terminowość i prawidłowość wykonywanych zadań 

służbowych doraźnie zleconych. 

Z uwagi na spełnienie przez pana Macieja Patelskiego powyższych warunków Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego przychyla się do wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego.  

 

 

Starosta  Wągrowiecki 

 

__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 


