
UCHWAŁA NR XX/161/2020
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego ZNP dotyczącego zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Mańkowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 
506 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
263 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Odrzuca się w całości stanowisko Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Łambinowicach wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy 
Łambinowice w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Mańkowicach. Treść uzasadnienia zawiera 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik
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Załącznik do Uchwały Nr XX/161/2020

Rady Gminy Łambinowice

z dnia 19 marca 2020 r.

UZASADNIENIE 

Po podjęciu Uchwały Nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Mańkowicach, wstępny projekt uchwały o likwidacji tej 
placówki został w dniu 13.02.2020 r. przesłany do związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. 

W dniu 19.02.2020 r., wpłynęło pismo Zarządu Oddziału ZNP w Łambinowicach, w którym ten związek 
zawodowy wyraził negatywną opinię o przesłanym projekcie uchwały. Przyczyną negatywnej opinii, jest fakt, 
że po likwidacji placówki, w przypadku zapewnienia ze strony Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mańkowice 
zatrudniania obecnych pracowników przedszkola w nowo utworzonym przedszkolu, dojdzie do pogorszenia 
sytuacji zawodowej zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli w związku z utratą uprawnień wynikających 
z Karty Nauczyciela. Dotyczy to faktycznie 4 nauczycieli zatrudnionych aktualnie w przedszkolu publicznym 
łącznie na 1,14 etatu, w tym 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby w wymiarze po 1/22 etatu 
i 1 w wymiarze 1/20 etatu. Przy czym tylko dla jednej z tych osób, zatrudnienie to jest zatrudnieniem 
podstawowym. Pozostali nauczyciele są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w innych placówkach 
oświatowych lub są nauczycielami emerytowanymi. Dla zatrudnionego w likwidowanym przedszkolu 
pracownika obsługi sytuacja właściwie nie ulegnie zmianie. Zatrudnienie w przedszkolu prowadzonym przez 
gminę i w przedszkolu prowadzonym przez stowarzyszenie oparte jest na kodeksie pracy. Otrzymywane 
wynagrodzenie zasadnicze nie może ulec obniżeniu, a po zmianie możliwe będzie nawet zwiększenie 
aktualnego wymiaru zatrudnienia. Pracownik ten straci jednak status pracownika samorządowego. 

Decyzja o zamiarze likwidacji PP w Mańkowicach została podjęta w skutek inicjatywy mieszkańców 
Mańkowic zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Mańkowice. Inicjatywa polega na połączeniu szkoły 
i przedszkola w jedną, prowadzoną przez stowarzyszenie rodziców, niepubliczną placówkę - zespół szkolno-
przedszkolny. Takie rozwiązanie ma umożliwić w przyszłości utrzymywanie szkoły w tej miejscowości. Brak 
akceptacji dla tej inicjatywy mieszkańców, skutkować będzie mogło całkowitą likwidacją miejsc edukacji 
przedszkolnej i szkolnej w tej miejscowości. Radni Gminy podejmując uchwałę o zamiarze likwidacji, byli 
świadomi skutków indywidualnych oraz społecznych swojej decyzji i przychylili się do prośby mieszkańców 
Mańkowic. Obawy związku zawodowego mimo, że uzasadnione w stosunku do przynajmniej jednego 
pracownika, nie powinny być przyczyną blokowania tej oddolnej inicjatywy. 

W związku z powyższym zasadnym jest odrzucenie stanowiska Związku Nauczycielstw Polskiego w tej 
sprawie.
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