
UCHWAŁA XII/81/2019
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 ) art.30 ust.6 i ust. 6a , art.34a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018r. poz. 967 z późn.zm. ), po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania 
i wypłacania (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2009r. Nr 36,poz 650; 2009r. Nr 85, 
poz. 1261; 2014r. poz. 2200), wprowadza się następujące zmiany :
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie :

„w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego ,funkcyjnego , za warunki 
pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
w następującym brzmieniu:

Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających 
ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”;

3) w § 2 :
a) skreśla się ust. 3;
b) w ust.4 pkt 1 skreśla się część zdania: „a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania 

i wypłacania dodatku mieszkaniowego”;
4) w § 4 w ust.5 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
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„1) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania 
funkcji wychowawcy klasy :

a) w klasie liczącej do 20 uczniów - w kwocie 300 zł;
b) w klasie liczącej powyżej 20 uczniów - w kwocie 350 zł

2) opiekę nad oddziałem przedszkolnym przysługuje dodatek funkcyjny w kwocie 12  zł od 
wychowanka w oddziale”;

5) skreśla się § 7 o treści „ Rozdział VI – Dodatek mieszkaniowy”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka .
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 , który wchodzi w życie z mocą od 
dnia 1 września 2019r.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania ma na celu dostosowanie jego treści do
zmiany przepisów ustawy - Karta Nauczyciela , wprowadzonych od dnia 1 września 2019r. oraz
uchylenie zapisów o dodatku mieszkaniowym tj.:

Art. 34a.
1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje
dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.
2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.

Art. 34a dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). Zmiana weszła w życie 1 września
2019 r.
Art. 30 ust. 6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego,
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33–34a,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o
ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
– w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których
mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co
najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.
6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Art. 30 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2019
r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). Zmiana
weszła w życie 1 września 2019 r.
Projekt uchwały podlega uzgodnieniu z ZNP Zarząd Oddziału w Brzegu oraz Międzyzakładową
Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu.

Projekt przewiduje częściowe wejście w życie przepisów z mocą obowiązującą od dnia 1
września 2019r. w zakresie dot. dodatków za pełnioną funkcję wychowawcy klas i opiekuna
grupy w przedszkolu w celu dostosowania do przepisów wprowadzonych ustawą nowelizującą
Kartę Nauczyciela od dnia 1 września 2019r.
Odwołując się m.in. do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 200 r. w sprawie K
26/99 (OTK 2000, Nr 6, poz. 186) wskazuje się , że działanie prawa wstecz nie stanowi naruszenia
art. 2 Konstytucji, o ile wprowadzone przepisy polepszają sytuację prawną niektórych adresatów
danej normy prawnej i zarazem nie pogarszają sytuacji prawnej pozostałych jej adresatów. Nadanie
przedmiotowej uchwale wstecznej mocy obowiązującej, nie narusza zasady demokratycznego
państwa prawa , albowiem zawarte w projektowanej uchwale unormowania polepszają sytuacją
prawną jej adresatów.
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