
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.239.2016 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 21 listopada 2016 r. 

Na podstawie  art. 85, art. 86 i  art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1379 ze zm.). 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

§ 1. ust. 1, 2 i 7 uchwały Rady Gminy Krzeszów XXI/118/2016  z dnia 10 października 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIV/190/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, ze warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 

wynagradzania wynikających  ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźny zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 10 października 2016 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 

z późn. zm.) i art. 30 ust. 6 , art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.), w związku z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Krzeszów, podjęła uchwałę Nr XXI/118/2016  Rady Gminy Krzeszów 

z dnia 10 października 2016  r. w sprawie zmiany 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 wynagradzania 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. 

Podejmując uchwałę w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników 

wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Krzeszów, Rada Gminy  powołała się na przepis kompetencyjny art. 30 ust. 6  ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.),  w którym ustawodawca zobowiązał organ 

prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, do określenia  dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, 

a także do określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz do określenia wysokości i warunków wypłacania nagród 

i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 3594
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W ocenie organu nadzoru z normatywnego charakteru przedmiotowej uchwały wynika konieczność 

formułowania zawartych w niej postanowień na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, 

precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową, pozbawionych jednocześnie powtórzeń 

przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności 

w aktach rangi ustawowej. Oznacza to, iż akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego powinny regulować tylko te kwestie, które wynikają z delegacji ustawowej. Ponadto 

regulacje te mają na celu jedynie uzupełnienie, wydanych przez inne podmioty, przepisów powszechnie 

obowiązujących, kształtujących prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną 

delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii 

nieobjętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu 

prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy 

akt wykonawczy jest skierowany. 

W trakcie stanowienia aktów normatywnych, na organach stanowiących jednostki samorządu terytorialnego 

ciąży obowiązek precyzyjnej i kompleksowej realizacji delegacji ustawowej. Oznacza to, iż rada gminy, 

stanowiąc w sposób szczegółowy odnośnie kwestii nieuregulowanych w materii ustawowej, nie może zawierać 

w uchwale regulacji, które nie znajdują potwierdzenia w przepisie aktu normatywnego wyższego rzędu. 

Realizacja delegacji ustawowej związana jest więc z uregulowaniem tylko takich zagadnień, odnośnie których 

rada posiada upoważnienie przyznane przez ustawodawcę. 

W przypadku składników wynagrodzenia nauczycieli, takich jak dodatek motywacyjny, za wysługę lat, 

funkcyjny oraz za warunki pracy, upoważnienie do dookreślenia przepisów ustawy dotyczy takich kwestii 

jak określenie wysokości stawek tych dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania ( art. 30 

ust. 6 pkt 1  Karty Nauczyciela). "Szczegółowe warunki" określane przez Radę muszą mieścić się w ramach 

ogólnych warunków określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu z dnia 

31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem. 

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru zauważa, że Rada 

Gminy  w  § 1 zmienianej uchwały w § 4 ust.1 i 2  utworzyła fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne 

dla nauczyciel w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową, a w ust. 7  § 4  wskazano przypadki kiedy dodatek 

motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi. Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1  Karty Nauczyciela, w przypadku 

dodatku motywacyjnego Rada uprawniona jest określić wysokość stawek tego dodatku oraz szczegółowe 

warunki jego przyznawania. W ocenie organu nadzoru regulacja zakwestionowanych przepisów uchwały 

nie stanowi ani określenia stawek dodatku motywacyjnego ani też warunków jego przyznawania. Regulacje te 

nie znajdują również potwierdzenia w postanowieniach § 6 rozporządzenia, nie stanowią bowiem ogólnych 

warunków przyznawania dodatku motywacyjnego. 

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że przy wydawaniu przedmiotowej uchwały doszło do naruszenia 

prawa poprzez przekroczenie ustawowych kompetencji organu, co jest istotnym naruszeniem prawa 

w konsekwencji dającym podstawę do wydania rozstrzygnięcia stwierdzającego nieważność tych zapisów 

uchwały. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 

ul. Kraszewskiego 4 A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego 

otrzymania. 

  

z up. Wojewody Podkarpackiego 

Dyrektor Generalny Urzędu 

 

Marcin Zaborniak 
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