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Zgodnie z § 24 ust. 1 i 4 statutu Powiatu Sępoleńskiego stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr XLIX/244/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 

28 września 2018 r. przekazuję wniosek radnej Katarzyna Kolasa, który zostały 

złożony na sesji w dniu 26 kwietnia 2019 r. 

Z wyrazami szacunku 

LIOJ 
Załącznik: 

1.. Wniosek Radnej Katarzyny Kolasy skierowane do Starosty Sępoleńskiego 

Sp.29.04.2019r. 

K.N.-T. 
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Katarzyna Kolasa 

Radna Rady Powiatu Sępoleńskiego 

Sępólno Kraj., 26.04.2019 r. 

Do Starosty Sępoleńskiego 

za pośrednictwem 

Przewodniczącego Rady Powiatu Sępoleńskiego 

WNIOSEK 

Niniejszym składam wniosek w sprawie kompensacyjnego pokrycia utraconych 
wynagrodzeń przez nauczycieli szkół i placówek przetfsZkTTtayeh, którzy uczestniczyli 
w strajku. 

W związku z prowadzonym przez nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których 
organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński akcji protestacyjnej, której bezpośrednim 
skutkiem jest utrata wynagrodzenia przysługującego za czas strajku, zwracam się z wnioskiem 
0 rekompensacyjne pokrycie utraconych wynagrodzeń protestującym nauczycielom poprzez 
przyznanie przez dyrektorów szkół i placówek dodatków finansowych nauczycielom biorącym 
czynny udział w strajku, w związku z ich pracą organizacyjną na rzecz szkoły oraz działaniami 
na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela. 

Środki finansowe zabezpieczone w Budżecie Powiatu Sępoleńskiego na wynagrodzenia 
nauczycieli pokryją w pełni wypłatę wspomnianych dodatków. Nie nastąpi uszczuplenie 
środków publicznych, zaś działania nauczycieli przejawiające się czynną strajkową akcją 
protestacyjną mającą na celu obronę autonomii zawodu nauczyciela oraz poprawę jakości 
1 warunków kształcenia uczniów w pełni zasługują na uznanie. 

Innym rozwiązaniem zmierzającym do wypłaty środków finansowych może być 
przychylność organu prowadzącego i wyrażenie zgody na podpisanie porozumień przez 
dyrektorów z organizatorami strajków w kwestii zachowania prawa do wynagrodzenia. 

Z poważaniem 


