Projekt
z dnia 21 grudnia 2015 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich
Górach z dnia 25 lutego 2010 roku oraz uchwałą Nr VII/92/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich
Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Tarnogórski
Na podstawie: art.12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. u. z 2015 r. poz. 1445), art. 30 ust. 6 i ust. 6a,
art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.191 z późn.zm.1), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi oraz po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1118).
Rada Powiatu
uchwala:
§1
Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXXVII/354/2009 w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Tarnogórski polegające na tym, że:
1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "W zależności od osiąganych wyników w pracy nauczyciele
i dyrektorzy otrzymują dodatek motywacyjny.",
2) § 15 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wyróznijącą ocenę pracy, której termin dokonania
nie przekracza 5 lat,
3) § 15 ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie "Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu",
4) § 15 ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "reprezentanci związków zawodowych działających na
terenie Powiatu Tarnogórskiego w obszarze oświaty i wychowania",
5) § 15 ust. 10 wykreśla się treść pkt 5, 6 i 7,
6) § 15 ust. 12 otrzymuje brzmienie: "W pracach Komisji bierze udział pracownik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu pełniący funkcję protokolanta",
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7) § 15 ust. 13 otrzymuje brzmienie: "Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który zawiera
szczegółowe wyniki głosowania członków Komisji",
8) w § 15 dodaje się ust. 14, który otrzymuje brzmienie: "Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą
większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego",
9) w § 15 dodaje się ust. 15, który otrzymuje brzmienie: "Przyznanie nagrody potwierdza sie
okolicznościowym dyplomem, a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych
dyrektora/nauczciela".
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, a przepisy regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli
wypłacanych od 1 stycznia 2016 roku.
1] Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2015 r. poz. 357.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia....................2015 r.
TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

L.p.

Stanowisko/pełnionafunkcja

Wysokość dodatku
funkcyjnego
(miesięcznie w złotych)

Dyrektor szkoły, zespołu szkół oraz specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego:
1.
a) do 5 oddziałów
b) od 6 – 8 oddziałów
c) od 9 – 11 oddziałów
d) od 12 – 14 oddziałów
e) od 15 – 17 oddziałów
f) od 18 – 20 oddziałów
g) od 21 – 26 oddziałów
h) powyżej 26 oddziałów
2.

Dyrektor:
PPPP
PMDK

3.

Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół oraz specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego

4.

Wicedyrektor:
PPPP
PMDK

630
687
743
800
912
1 025
1 138
1 251
687
687
517

406
406

Kierownik:
5.
filii
internatu
warsztatów szkolnych
szkolenia praktycznego, artystycznego, laboratorium

351
406
461
351

6.

Wychowawca klasy

110

7.

Opiekun stażu

80
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Uzasadnienie
Wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 30 marca 2009 roku oraz w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski
wynika z konieczności doprecyzowania zapisów regulaminu w zakresie §15 dotyczącego zasad
przyznawania przez Starostę nagród dyrektorom szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Tarnogórski, w szczególności uwzględnienia w pracach Komisji
reperezentantów wszystkich związków zawodowych działających na terenie Powiatu
Tarnogórskiego w obszarze oświaty i wychowania.
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