
PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – POSIEDZENIE Nr …. z dnia ………………… 

 
Uchwała Nr …………………… 2016 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia   ………………..  2016 roku 

 
 
 
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące 
uchwały Rady Powiatu w Kłobucku 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 wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki  
 

 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  
z 2015 r., poz.1445 z późn. zm.) oraz art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.)  

 
 

uchwala się, co następuje : 
 
 

§ 1 
Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.144.2016 z dnia 30 marca 2016 roku 
stwierdzające nieważność uchwały Nr 100/XIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 
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 
wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Kłobucki. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr.................. 2016 

Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia .................... 2016 roku 

 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące 
uchwały Rady Powiatu w Kłobucku 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 wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki  

 

 

 Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały Nr 100/XIII/2016 Rady Powiatu  w Kłobucku  
z dnia 17 lutego 2016 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 wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Kłobucki w całości.  
 Rada Powiatu nie zgadza się z treścią tego rozstrzygnięcia. Przedmiotowa uchwała była 

wielokrotnie konsultowana ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz z radami 

pedagogicznymi szkół i jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Organ nadzoru prawnego 

zbyt głęboko ingeruje w kompetencje prawotwórcze organów samorządu terytorialnego, którego 

uprawnienie do stanowienia regulaminu zostało nadane ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 

191 z późn.zm.). 

Do wniesienia skargi niezbędna jest uchwała Rady Powiatu. 

 
 
 
 
 
 


