
  
UCHWAŁA NR 182/32/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 3 września 2007

zmieniająca uchwałę Nr 156/25/07  Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca
2007r.  w sprawie zmiany uchwały  Nr 99/18.07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z
dnia  23  kwietnia  2007r.  w  sprawie  przyznania  dodatku  funkcyjnego  dla
dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki. 

Na podstawie  art.30  ust.1  pkt  2  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982r.  -  Karta
Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r.  Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra
Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  stycznia  2005r.  w sprawie  minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wynagradzania  za  pracę  w  dni
wolne od pracy ( Dz. U.   Nr 22, poz 181   z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra
Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  marca  2007r.  zmieniającego  rozporządzenie  w
sprawie  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych
warunków  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 56, poz. 372), rozdziału
IV załącznika   do Uchwały  Nr 31/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 09 marca
2007r.  wprowadzającej  Regulamin  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki oraz § 60
ust.1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002 (Dz. Urz. Woj. Maz. z
dnia 2 lipca 2002r. Nr 173, poz.  3826 z późn zm.) Zarząd Powiatu  uchwala, co
następuje;

§ 1.

Uchwałę Nr 156/25/07  Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca  2007r.  w sprawie
zmiany uchwały Nr 99/18.07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 kwietnia 2007r.
w  sprawie  przyznania  dodatku  funkcyjnego  dyrektorom  szkół  i  placówek
prowadzonych przez Powiat Sierpecki zmienia się w ten sposób że:

§ 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Pani Anna Chmielewicz – p.o. dyrektora Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s
w Studzieńcu – 300 zł od dnia 1 września 2007r. do 31 grudnia 2007r. 

§ 1  pkt 7  otrzymuje brzmienie: 
                  Pan Zbigniew Mroczkowski – p.o.dyrektora  Zespołu Szkół Zawodowych

  Nr 2 im.Zygmunta Wolskiego w Sierpcu – 550 zł, od dnia 1 września 
  2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. 



          § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd:

1. Sławomir Fułek – przewodniczący  ...............................................

2. Andrzej Twardowski – członek                   ..............................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek  ...............................................

4. Paweł Kaźmierczak – członek                              ...............................................

5. Adam Pijankowski – członek                                ..............................................


