
Uchwała Nr 173/1305/2018 
Zarządu Powiatu Mieleckiego 

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 
Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

Na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 r. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 3, 4, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust. 3 i 4 Regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na 
nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wprowadzonego Uchwałą Nr 
2611/88/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 201 lr. w sprawie ustalenia regulaminu (,..)(Dz. 
Urz. Woj. Podkarpackiego z 201 lr. Nr 205 poz. 3734 z późn. zm.ja także na podstawie § 81 ust. 1 Statutu 
Powiatu Mieleckiego, Zarząd Powiatu Mieleckiego

u c h w a l a  co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego 
w Mielcu Panu -  Januszowi Kotarbie na okres od dnia 1 września 2018 r. do czasu powierzenia 
stanowiska dyrektora w/w placówki kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, jednak nie 
dłużej niż do 30 czerwca 2019 r.

§ 2. Ustala się wysokości dodatku funkcyjnego dla Pana Janusza Kotarby w wysokości 100 % 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z tytułem zawodowym magistra
z przygotowaniem pedagogicznym, w kwocie 2.487,00 zł.

§ 3. Ustala się wysokości dodatku motywacyjnego dla Pana Janusza Kotarby w wysokości 18 % 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z tytułem zawodowym magistra
z przygotowaniem pedagogicznym, w kwocie 447,66 zł.

§ 4. Dodatki, o których mowa w §2 i §3 niniejszej uchwały przyznaje się na czas pełnienia 
obowiązków dyrektora w/w zespołu szkół, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2019r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Mieleckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu 
Zbigniew Tymuła -
2. Członek Zarządu 
Waldemar Barnaś -
3. Członek Zarządu 
Andrzej Bryła - ....
4. Członek Zarządu
Dawid Uzar - ........


