
UCHWAŁA NR 118/556/2017
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród 

dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 814 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 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora 
szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej, 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

Lidia Chrzan

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 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 

Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w 

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

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

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

 

     wz. Kierownika           Wicestarosta 

    Ewa Bohr - Cyfka                  Marek Kurpis 
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Załącznik nr 1                                                                
do Uchwały Nr 118/556/2017                                                    
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                             
z dnia 27 lutego 2017 r.

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

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty 
Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia 
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), art. 19 ust. 1, 2 i 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) po przeprowadzeniu prawem wymaganych konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XII/114/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 
2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora 
szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego 
uzyskaną w okresie pięciu lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku".

§ 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.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1379 z
późn. zm.) organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych
zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1wyżej cytowanej ustawy, uwzględniając w
szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb
zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole/placówce co najmniej roku.

Uregulowania te zawarto w Uchwale Nr XII/114/2015 z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora
szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej.

Na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych zmieniono zapis dot. możliwości przyznania nagrody
dyrektora szkoły/placówki nauczycielowi posiadającemu wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej lub
pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie pięciu lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku,
za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań
statutowych szkoły, na ocenę pracy co najmniej dobrą.

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

wz. Kierownika

Ewa Bohr-Cyfka

Starosta

Ryszard Winiarski
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 118/556/2017 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 lutego 2017 r. 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

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

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora 

szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

 
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 
 

 

 
 

 

 

   wz. Kierownika               Starosta 

   Ewa Bohr - Cyfka        Ryszard Winiarski 
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