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UCHWALA NR ................... .
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia .................... 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Z 2019 r. poz. 506, z późno zm. l)), art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 9 1d pkt t ustavvy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 r. poz. 967, z późno zm. 2J ), po uzgodnieniu ze związkami zawodo\rymi
zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ t. W załączniku do uchwaly nr LlXJ566/ 18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn
Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z2018 r. poz. 2169, z późno zm') w § 10 usL 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Nauczycielowi, któren1U powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, oraz nauczycielowi
. opiekującemu się oddziałem przedszkolnym przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji
\")'chowawcy klasy, oddziału przedszkolnego w wysokości 300 zł miesięcznie".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza się Prezydel1lowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia I września 2019 r .
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tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730
i 1287.
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Uzasadnienie
Konieczność

dokonania zmiany § 10 ust. 3 obowiązującej uchwały w sprawie ustalen ia Regulaminu
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koź le wynika
z nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w której wprowadzono dodatek za
sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub oddziału w przedszkolu w wysokości minimum 300 zł. Do tej
pory dodatek ten dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
obowiązywał w wysokości 150 zł.
okreś lającego "'Ysokość

Proponowana w przedmiotowym projekcie uchwały wysokość dodatku wynosi 300 zł miesięcznie dla
każdego nauczyciela sprawującego funkcję wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego.
Treść uchwały została

uzgodniona ze związkami zawodov.rymi.

Zgodnie z art. 88 ust. l Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie aktów prawnych pows:;;echnie
obowiązujących jest ich ogłoszenie. Na poziomie ustawowym problem ten został uregulowany wart. 4 i 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Zgodnie z art. 4 ust. l i 2 powołanej ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące, ogłaszane w dziennikach wchodzą w życic po upływie czternastu dni od ich ogłoszenia, chyba
że dany akt normatywny określi term in dłuższy (ust. 1). \V uza~adnionych przypadkach akty normatywne,
z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, ajeżeli ważny interes
państwa wymaga natychmiastowego wejścia życie aktu nonnaty\vnego i zasady demokratycznego państwa
prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu
w dzienniku urzędowym (ust. 2). W kontekście PO\\ryższego należy stwierdzić, że przedmiotowa uchwała
jako akt prawa miejscowego, co do zasady, powitUla wejść w życic po upływie 14 dni od daty jej publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Niewątpliwie zatem przepis § 3 nadaje uchwale wsteczną moc
obowiązującą. Jednakże art. 5 omawianej ustawy nie wyłącza możliwości nadania aktowi normatywnemu
wstecznej mocy obowiąz ującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie. Przyjmuje się, że uzasadnienie takie stanowi np. nadanie mocy wstecznej przepisom
powszechnie obowiązującym infaworem, tj. przepisom przyznającym uprawnienia lub znoszącym obowiązki.
W niniejszej sprawie uchwala po podjęciu na sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r. i przesłaniu w ten11inie 7 dni
do Wojewody Opolskiego w tryb ie publikacji najwcześniej weszłaby w życie w drugiej połowie września
2019 r. Zaś intencją ustawodawcy jest, aby od dnia Ol września 20 19 r. minimalna wysokość przedmiotowego
dodatku v..ynosiła 300 złotych. Stąd też, zważywszy na fakt, iż dotychczasowa wysokość dodatku wynosiła
150 złotyc.h, ustalenie projektowaną uchwałą dodatku w wysokości 300 złotych - uznać należy za przepis
przyznający uprawnienie, co uzasadnia nadanie mu mocy wstecznej.
Podjęcie uchwał)' spowoduje wzrost środków na wyplatę zwiększonych dodarków funkcyjnych za
wychowawstwo o ok 199 tys.zl (skutek podwyżk i od września do grudnia 2019 r.).
Środki finansowe na wypłatę zwiększonych dodatków funkcyjnych za wychowawstwo częściowo
zabezpieczono w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle. Pozostałą część środków na zwiększone dodatki z tytułu
sprawowania funkcji wychowawcy klasy, opiekuna oddziału przedszkolnego zostanie przekazana Gminie
Kędzierzyn-Koźle wraz ze zwiększoną częścią oświatową subwencji ogólnej na rok 20 19.
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