
UCHWAŁA NR 59/254/2015
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego zmiany 
uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 
2013 r., poz.1445 z późn. zm.), oraz § 3, § 4 pkt.2 i § 5 uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego 
z dnia 29 maja 2012 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 2012 r., poz. 2488)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala co następuje :

§ 1. Przeprowadza się konsultacje 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, który stanowi załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem formularza 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Opinię, o której mowa w § 2 należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji 
określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Markowi Kurpisowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Radca Prawny

Michał Gebel

Starosta

Ryszard Winiarski
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 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 2012 r., poz. 
2488) 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.

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

 

Kierownik Referatu Edukacji, 
Kultury i Sportu

Danuta Miensopust

Wicestarosta

Marek Kurpis
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Załącznik nr 1                                                                
do Uchwały Nr 59/254/2015                                                    
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                             
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

z dnia .................... 2015 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

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 6, 6a, art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), 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 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) w związku z art. 5 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 
2015 r., poz. 1484 z późn.zm.), po przeprowadzeniu wymaganych prawem uzgodnień i konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, stanowiącym załącznik do 
Uchwały Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r. w § 6 ust. 3, poz. nr 6 i 7 
tabeli otrzymuje brzmienie:

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku 
miesięcznie

6. Wicedyrektor:
a) centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 1950 zł
b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 1300 zł
c) II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu 1170 zł
d) Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu i Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach
1040 zł

e) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu 780 zł
7. Kierownik:
a) centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 1200 zł
b) internatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach 640 zł
c) świetlicy szkolnej z dożywianiem w Zespole Szkół Specjalnych w 

Raciborzu
640 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 191 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkoły określa w drodze 
regulaminu dla nauczycieli wysokość dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz inne 
świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Uregulowania te zawarto w Uchwale Nr XIII/113/2015 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 uwagi na aktualnie ukształtowany pogląd w doktrynie oraz orzecznictwie, w zakresie regulacji dodatków 
funkcyjnych zachodzi konieczność zmiany ww. aktu.

W przedmiotowym regulaminie dokonano zmiany w części dotyczącej dodatków funkcyjnych dla 
wicedyrektorów i kierowników poprzez wskazanie kwoty wysokości dodatku, a nie minimalnej i maksymalnej 
wartości procentowej dodatku.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 września 2015 r., ponieważ zapisy uchwały 
zawierają korzystniejsze uregulowania dla nauczycieli od dotychczas obowiązujących.

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

 

Kierownik Referatu Edukacji, 
Kultury i Sportu

Danuta Miensopust

Starosta

Ryszard Winiarski
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 59/254/2015 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 grudnia 2015 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 

 

 
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 Edukacji, Kultury i Sportu             Starosta  

 

      Danuta Miensopust       Ryszard Winiarski 
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