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UCHWAŁA NR XLVI/317/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 8 września 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/228/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2021r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Opolski 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli, Rada 
Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/228/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski 
wprowadza się następującą zmianę: 

- w § 6 w ust. 2 załącznika do uchwały po pkt 4 dodaje się pkt 4.1 o treści:    
  4.1) Zastępcy kierownika internatu w wysokości określonej w tabeli: 

LICZBA WYCHOWANKÓW WYSOKOŚĆ DODATKU 
od 210 wychowanków od 10% do 30% wynagrodzenia zasadniczego 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/228/21 Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski 

Projekt niniejszej uchwały jest wykonaniem dyspozycji art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub 
placówkę określa regulaminu określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia nauczycieli. 

Niniejsza uchwała ma charakter porządkowy, rozszerzono wykaz stanowisk kierowniczych dla 
nauczycieli pełniących te funkcje tj. dodano zastępcę kierownika internatu i dla tego stanowiska konieczne 
jest określenie wysokości dodatku funkcyjnego. 

Stosownie do treści art. 19 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 854) projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez reprezentatywne 
związki zawodowe, tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu w Opolu, Ozimku, Niemodlinie 
i Tułowicach oraz przez Komisję Zakładową Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

Naczelnik Wydziału Edukacji 
 i Spraw Społecznych 

 
Stanisława  Brzozowska 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 
 

Henryk Lakwa 
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