
UCHWAŁA NR CDLII/248/22 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych 
dodatku motywacyjnego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz 2 ust. 1, 3 i 3 Regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki, Zarząd Powiatu uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dodatki motywacyjne w wysokości określonej 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Dodatki dla dyrektorów wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały przyznaje się na okres 
4 miesięcy tj. 01.09.2022 r. -  31.12.2022 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu 4.-

Krzysztof Szczegielniak
2. Wicestarosta 5. -

Paweł Zawada
3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczyk
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Załącznik do uchwały Nr CDLII/248/22 

Zarządu Powiatu Otwockiego 

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

1. Pani Joanna Michalczyk-  dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego Nr I
w Otwocku ul. Filipowicza 9

2. Pan Robert Pielak -  dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 1
w Otwocku ul. Słowackiego 4/10

3. Pani Apolonia Żołądek -  dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomiczno -  Gastronomicznych 
w Otwocku ul. Konopnickiej 3

4. Pani Monika Chudek -dyrektor 
Zespołu Szkól Nr 2
w Otwocku ul. Pułaskiego 7

5. Pani Joanna Morawska -  dyrektor 
Powiatowej Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej 
w Otwocku ul. Majowa 17/19

6. Pan Paweł Uścinowicz - dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego 
Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8

7. Pani Eliza Trzcińska -  Przybysz -  dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego 
w Otwocku ul. Majowa 17/19

8. Pani Marzena Marusińska -  dyrektor 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” 
w Józefowie ul. Główna 10

9. Pani Ewa Barbara Musiejko - dyrektor 
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Otwocku ul. Poniatowskiego 10

-12%  wynagrodzenia 
zasadniczego.

-10%  wynagrodzenia 
zasadniczego.

-15%  wynagrodzenia 
zasadniczego

-15%  wynagrodzenia 
zasadniczego.

-10%  wynagrodzenia 
zasadniczego

-10%  wynagrodzenia 
zasadniczego.

-10%  wynagrodzenia 
zasadniczego.

-15%  wynagrodzenia 
zasadniczego.

-10%  wynagrodzenia 
zasadniczego
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki, stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 listopada 2019 roku,, dodatki 
motywacyjne przyznawane są na czas określony, nie dłużej niż na 1 rok szkolny. Wysokość dodatku 
motywacyjnego na dany miesiąc wynosi od 3% do 15% wynagrodzenia zasadniczego danego dyrektora i ma 
charakter uznaniowy. W związku z upływem terminu na który przyznano dyrektorom placówek 
oświatowych dodatki motywacyjne zasadne jest ustalenie wysokości dodatków na kolejny okres 4 miesięcy, 
do końca roku budżetowego 2022 tj. od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. , uwzględniając kryteria 
określone w § 2 ust. 3. tj. głównie organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły, racjonalne dysponowanie środkami finansowymi i 
dbałość o infrastrukturę szkoły lub placówki.

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak
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