
UCHWAŁA NR 38/166/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski z późn. zm.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 511), w związku z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Raciborski z późn. zm., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały.

2. Konsultacje projektu uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały – kierowanymi na adres: Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac 
Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz;

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik
  nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: edukacja@powiatraciborski.pl.
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4. Termin przeprowadzenia konsultacji:

1)rozpoczęcie konsultacji 02.08.2019 r.,

2)zakończenie konsultacji 09.08.2019 r.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest 
Danuta Miensopust Kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 103,

- tel: 32 45 97 305, fax: 32 41 58 736, e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radca Prawny

Michalina Staniszewska-
Niestrój

Starosta

Grzegorz Swoboda
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UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z § 5 uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.                    

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,              

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl.  z 2018 r., poz. 8283) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję 

o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. 

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski z późn. zm. 

 W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

Kierownik Referatu Edukacji       Starosta  

 

    Danuta Miensopust           Grzegorz Swoboda 
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Załącznik nr 1                                                                
do Uchwały Nr 38/166/2019                                                    
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                             
z dnia 31 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski z późn. zm.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 30 ust. 6 pkt 1, 6a, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 638)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XII//113/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r. 
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm., w ten sposób, 
że:

1. W § 6 ust. 3 w tabeli  poz. 8 otrzymuje brzmienie :

8. Nauczyciel, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy 
klasy

300 zł

2. W § 6 ust. 3 w tabeli  wykreśla się poz. 9,10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2019 r. 
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Uzasadnienie

W świetle obowiązujących przepisów, wysokość stawek dodatku funkcyjnego, do którego należy m.in.
dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz szczegółowe warunki przyznawania tego
dodatku określa organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego w drodze regulaminu
wynagradzania opartego o art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.). W związku z istotną wychowawczą rolą szkoły należy odpowiednio
docenić trud i odpowiedzialność wychowawców w kształtowaniu warunków rozwoju powierzonych im
uczniów. Dlatego wprowadzone zostały w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela takie same dla wszystkich
nauczycieli minimalne stawki dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Dodatek ten
nie będzie mógł być niższy niż 300 złotych.

Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadza się następujące zmiany w stosunku do obowiązującego
Regulaminu podjętego Uchwałą Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm. poprzez
określenie dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy na 300 złotych miesięcznie.

Skutek finansowy w 2020 r. w budżecie Powiatu Raciborskiego to kwota ok. 600 000 zł we wszystkich
podległych jednostkach oświatowych.

Zatem w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Kierownik Referatu Edukacji

Danuta Miensopust

Starosta

Grzegorz Swoboda
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 38/166/2019 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 lipca 2019 r. 

 

 

 

………………………………………………… 
(nazwa organizacji) 

 

………………………………………………… 
   (dane adresowe) 

 

 

 

 

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z  późn. 

zm. 

 
Lp. Paragraf, ustęp, punkt 

proponowany do zmiany 

 

Proponowana zmiana  

Uzasadnienie 

proponowanej 

zmiany  

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

 
Opinie ogólne  

 

  

 

 

 

 

 

     ……………………………………………………………. 
             (imię i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 

 
 

 

n* - liczba proponowanej kolejnej zmian 
 

 

 

Kierownik Referatu Edukacji       Starosta  

 

    Danuta Miensopust           Grzegorz Swoboda 
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