UCHWAŁA Nr 368 /17
ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia
wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz
dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 r.
Na podstawie § 2 pkt 8, § 6 ust. 1 i 3, § 7 ust. 1 i 3 oraz § 9 pkt 1 i § 10 ust. 1, 2 i 4
Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Obornicki, którego brzmienie ustalone zostało w § 1 uchwały
Nr XXX / 169 / 09 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia
ww. regulaminu, w związku z art. 9 ust. 2 i art. 39 USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017, uchwala
się co następuje:
§1
1. Dyrektorom szkół, zespołów szkół oraz dyrektorom poradni psychologiczno–pedagogicznych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, przyznaje się dodatek motywacyjny
oraz ustala się wysokość dodatku funkcyjnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r.
2. Liczby punktów procentowych, na podstawie której oblicza się kwotę dodatku motywacyjnego
oraz kwoty tego dodatku dla poszczególnych dyrektorów ustala się w wysokościach określonych
w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Kwoty dodatku funkcyjnego dla poszczególnych dyrektorów, z wyjątkiem dyrektorów poradni
psychologiczno–pedagogicznych, ustala się w wysokościach określonych w załączniku nr 2,
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
4. Kwoty dodatku funkcyjnego dla poszczególnych dyrektorów poradni psychologiczno
– pedagogicznych, ustala się w wysokościach określonych w załączniku nr 3, stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Obornickiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.

STAROSTA
(-) Adam Olejnik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 368/17
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Liczby punktów procentowych ( p ) i kwoty dodatku motywacyjnego ( K )
odpowiadające poszczególnym dyrektorom szkół, zespołów szkół oraz poradni
dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki,
przyznanego na okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
K=[p%·B]
Dodatek motywacyjny
L.p.

Imię i nazwisko dyrektora

1.

Agnieszka Katarzyna
Balcerowiak

2.

Robert Kornobis

3.

Waldemar Molski

4.

Romana Węgrzak

5.

Ewa Szczecińska

6.

Danuta
Antkowiak - Napierała

7.

Małgorzata Kasprzak

Nazwa szkoły, zespołu szkół, poradni

Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Obornikach
Liceum Ogólnokształcące
im. Przemysława II
w Rogoźnie
Zespół Szkół
im. gen. Tadeusza Kutrzeby
w Obornikach
Zespół Szkół
im. Hipolita Cegielskiego
w Rogoźnie
Zespół Szkół Specjalnych
w Kowanówku
Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
w Obornikach
Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
w Rogoźnie

p

K

20

550 zł

20

550 zł

20

550 zł

20

550 zł

20

550 zł

15

412 zł

15

412 zł

Uwaga !
Kwota bazowa ( B ), na podstawie której oblicza się kwotę dodatku motywacyjnego, od dnia 1 stycznia
2017 r. wynosi 2752,92 zł ( zgodnie z art. 9 ust. 2 USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 ).

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 368/17
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Kwoty dodatku funkcyjnego
dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat
Obornicki, przysługującego w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Dodatek funkcyjny
L.p.

Imię i nazwisko dyrektora

1.

Danuta
Antkowiak - Napierała

2.

Małgorzata Kasprzak

Nazwa poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Obornikach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Rogoźnie

liczba
punktów
procentowych

kwota
dodatku

23

633,17 zł

23

633,17 zł

Uwaga !
Kwota bazowa ( B ), na podstawie której oblicza się kwotę dodatku motywacyjnego, od dnia 1 stycznia
2017 r. wynosi 2752,92 zł ( zgodnie z art. 9 ust. 2 USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 ).

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 368/17
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Kwoty dodatku funkcyjnego ( DF )
dyrektorów szkół oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki,
przysługującego w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
DF = [ k · 750 zł + ( m + 0,5d + t )% · B] + D

L.p.

Imię
i nazwisko
dyrektora

1.

Agnieszka
Katarzyna
Balcerowiak

2.

Robert
Kornobis

3.

Waldemar
Molski

4.

Romana
Węgrzak

Nazwa szkoły lub zespołu szkół

Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Obornikach
Liceum Ogólnokształcące
im. Przemysława II
w Rogoźnie
Zespół Szkół
im. gen. Tadeusza Kutrzeby
w Obornikach
Zespół Szkół
im. Hipolita Cegielskiego
w Rogoźnie
Zespół Szkół Specjalnych
w Kowanówku

Wartości parametrów występujących we
wzorze, na podstawie którego oblicza się
kwotę dodatku funkcyjnego dla dyrektora

Kwota składnika D
( w złotych )

Kwota dodatku
funkcyjnego
( DF )

k

m

d

t

0,95

9

0

1

0

987 zł

1,00

4

0

1

0

887 zł

0,90

16

1

3

0

1211 zł

0,90

20

0

3

75

1383 zł

Ewa
0,95
16
0
3
0
1235 zł
Szczecińska
Uwaga !
Kwota bazowa ( B ), na podstawie której oblicza się kwotę dodatku motywacyjnego, od dnia 1 stycznia 2017 r. wynosi 2752,92 zł ( zgodnie z art. 9
ust. 2 USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 ).

5.

