
Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały  
Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019  

Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego  

oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatków  
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli szkół,  
dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski. 

      
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 XVII/132/2019 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 listopada 2019 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, 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; 

− 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 2 listopada 2022 roku 

Załączniki: 
1. projekt uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady 

Powiatu w Myszkowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek 
dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski. 

2. Formularz propozycji zmian do projektu. 
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PROJEKT 
 

UCHWAŁA   NR      /      /2022 

RADY POWIATU W MYSZKOWIE 

z dnia  …………………. 2022 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 
28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek dodatku za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybu przyznawania 
nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Myszkowski. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z art. 30 ust. 6  
i 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 
5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) Rada Powiatu  
w Myszkowie uchwala co następuje: 

§ 1. W regulaminie określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowych warunków obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 listopada 2019 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Myszkowski, w § 6: 

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 100 zł za każdego nauczyciela 
odbywającego staż 
2) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: 
„7. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji mentora, przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości 100 zł za każdego nauczyciela odbywającego 
przygotowanie do zawodu nauczyciela.” 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i ma zastosowanie również do zdarzeń (stanów rzeczy) 
powstałych od dnia od 1 września 2022 roku. 
 



Formularz propozycji zmian projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia  
28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek dodatku za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybu przyznawania 
nagród dla nauczycieli szkół, 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- 

 


