
Projekt 
 
z dnia 12 grudnia 2022 roku zatwierdzony przez 
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 
2009 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. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 34a ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.1) ) 
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2014r. poz. 416 z późn. zm2) ),  po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

Rada Powiatu 
uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:"3) 20% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 5, pkt 6, pkt 7, 
pkt 8 i pkt 11 rozporządzenia„ 

2) w załączniku do uchwały wiersz 6 i 7 otrzymuje brzmienie: " 

6. Wychowawca klasy 300,00 zł 
7. Opiekun stażu, mentor 120,00 zł 

". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego. 

 
1)  Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w : Dz. U. z 2022r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700, poz. 1730 
2)  Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2014 r. poz. 922, Dz. U. z 2015 r. poz. 868, Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1029, Dz. U. z 2017 r. poz. 630, Dz. U. z 2018 r. poz. 638, Dz. U. z 2019 r. poz. 249,  poz. 1587 i poz. 2441,  
Dz. U. z 2020 r. poz. 1491, Dz. U. z 2021 r. poz. 787, Dz. U. z 2022 r. poz. 1057 i poz. 1798. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. 

 

   

Przewodnicząca Zarządu 
Powiatu 

 
 

Krystyna Kosmala 
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