
UCHWAŁA Nr X/94/19
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, 
zmienioną uchwałą nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. oraz  zmienioną 
uchwałą Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art 34a ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. § 6 ust. 1 pkt 2 uchwały nr Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. 
otrzymuje brzmienie: „powierzenia sprawowania funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego w wysokości 
300 zł na oddział".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, określonymi w Karcie Nauczyciela,
wynagrodzenie nauczycieli składa się z ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej stawki wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatkowych składników. W ramach powyższego, zadaniem organu prowadzącego jest
określenie dla nauczycieli m.in. dodatku funkcyjnego z tytułu wykonywania zadań wychowawcy oddziału
w przedszkolu i klasy w szkole. Rada Miejska
w Kolonowskiem Uchwałą Nr XXV/190/09 z dnia 23 lutego 2009 r. przyjęła regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kolonowskie, która
zmieniona została uchwałą nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia
9 lutego 2015 r. oraz uchwałą Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. Dnia
12.09.2019 r. wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie pismo skierowane do Pani Katarzyny
Gotwald – przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Pana Rafała Kupke -
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kolonowskiego w sprawie podwyższenia dodatku funkcyjnego dla
wychowawców w oddziałach przedszkolnych. Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
zawnioskowali o równe traktowanie nauczycieli szkół i przedszkoli w Gminie Kolonowskie, a co za tym
idzie zwiększenie dodatku za wychowawstwo w oddziałach przedszkolnych do kwoty 300 zł na oddział bez
względu na ilość dzieci w grupie. Odnosząc się do ww. pisma zwołano posiedzenie Komisji Oświaty i
Spraw Społecznych, na którym przedstawione zostały koszty związane z podniesieniem dodatku z tytułu
pełnienia funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego. Podczas posiedzenia podjęto decyzję o
przygotowaniu projektu uchwały, przyznając dodatek dla oddziałów przedszkolnych w wysokości 300 zł na
oddział bez względu na ilość dzieci
w grupie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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