
ZAPROSZENIE 
 
 
Zarząd Powiatu w Myszkowie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe 
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania 
propozycji zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVIII/198/2009  Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lutego 2009 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek i zasad przyznawania dodatku funkcyjnego, 
motywacyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegółowych warunków 
przyznawania dodatku za wysługę lat, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla 
nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Myszkowski. 
 
Projekt uchwały i formularz propozycji zmian dostępny jest na stronie internetowej 
Powiatu Myszkowskiego: www.powiatmyszkowski.pl 

Ewentualne propozycje zmian proszę przekazywać:  

 pocztą elektroniczną na adres: es@powiatmyszkowski.pl podając w temacie:   
„projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/2009  Rady 
Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lutego 2009 roku ” 

 faksem na numer: 34/315-91-60 

 pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Wydział Edukacji, 
Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków 

 bezpośrednio do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, pok. 510, 
V piętro. 

 
Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 

 
11 maja 2016r. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVIII/198/2009  Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek i zasad przyznawania dodatku funkcyjnego, 
motywacyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania 
dodatku za wysługę lat, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla 
nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Myszkowski. 

2. Formularz propozycji zmian do projektu. 

 

 

 

 

mailto:es@powiatmyszkowski.pl


PROJEKT 

UCHWAŁA   NR  /     /2016 

RADY POWIATU W MYSZKOWIE 

z dnia  ………………..  2016 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/2009  Rady Powiatu w Myszkowie z dnia  
27 lutego 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad przyznawania 
dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegółowych 
warunków przyznawania dodatku za wysługę lat , sposób obliczania wynagrodzenia  
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród 

dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest  
Powiat Myszkowski. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1445 z późn.zm.) oraz art.30 ust.6, 
6a i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn.zm.)  Rada Powiatu w Myszkowie 
uchwala co następuje: 

§ 1 

W uchwale Rady Powiatu w Myszkowie Nr XXVIII/198/2009 z dnia 27 lutego 2009r. 
w sprawie  określenia wysokości stawek i zasad przyznawania dodatku funkcyjnego, 
motywacyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania 
dodatku za wysługę lat, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla 
nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Myszkowski, zmienionej uchwałą Nr XXX/212/2009 Rady Powiatu w Myszkowie  
z dnia 29 kwietnia 2009 roku, w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. W Rozdziale II Dodatki funkcyjne w § 2:  
 
1)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.Tabela stawek dodatków funkcyjnych.”  

 

 
Lp. 

 
STANOWISKO 

Wysokość dodatku 
funkcyjnego (zł) 

od do 

1. 
 
 
 

Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej 
- do 8 oddziałów 
- 9 do 15 oddziałów 
- 16 oddziałów i powyżej 

 
500 
800 

1 200 

 
1 200 
2 000 
3 000 

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu) 400 1 500 

3. Kierownik szkolenia praktycznego 300 
 

800 
 

4. 
 

Dyrektor Poradni  
Psychologiczno - Pedagogicznej 

600 1 500 

5. Wicedyrektor Poradni  
Psychologiczno - Pedagogicznej 

400 1 000 



2) ust. 5 zmienia się następująco: 
„Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy 
klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 130 zł.” 

 
2. W Rozdziale IV Dodatki za warunki pracy w § 4 zmienia się ust. 1, pkt 3) który 

brzmi następująco:  
1) „3) za prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym 

badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w 
wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i 
nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z 
wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych - w wysokości 7,5% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela.” 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz propozycji zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/2009  Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 
27 lutego 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad przyznawania 
dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegółowych 
warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród 
dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Myszkowski. 

 
 

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje 
 

Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi/ funkcja zgłaszającego w organizacji 
pozarządowej 
 
 

Dane teleadresowe organizacji (adres do korespondencji, telefon, e-mail) 
 
 
 

Propozycje zmian do projektu przedmiotowej uchwały 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uzasadnienie dokonania zmiany 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje 
 
 
 

-Dziękujemy- 

 
 


