
Uchwała Nr VII/53/2019 

Rada Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Powiatu Namysłowskiego  

w sprawie postulatów zgłaszanych przez nauczycieli” 

 

 

Na podstawie § 22 ust 1 Statutu Powiatu Namysłowskiego (tekst jednolity Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2011 r. nr 133, poz. 1598, zm.: 2016 r, poz. 1755, zm.: 2018 r, poz. 2714, 

zm.: 2019 r, poz. 162) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuję: 

 

§ 1. Uchwala się „Apel Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie poparcia postulatów 

zgłaszanych przez nauczycieli”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Apel przekazuje się: 

1) Prezesowi Rady Ministrów, 

2) Ministrowi Edukacji Narodowej, 

3) Posłom i senatorom województwa opolskiego, 

4) Wojewodzie Opolskiemu, 

5) Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, 

6) Samorządom z obszaru Powiatu Namysłowskiego, 

7) Mieszkańcom Powiatu Namysłowskiego za pośrednictwem środków masowego 

przekazu.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego 

 

      Andrzej Michta 



 

Załącznik do uchwały Nr VII/53/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

 

Apel 

w sprawie poparcia postulatów zgłaszanych przez nauczycieli 

 

 

Rada Powiatu Namysłowskiego w pełni popiera postulaty zgłaszane przez 

nauczycieli w całym kraju, których celem jest przywrócenie godności i prestiżu społecznego 

tej grupy zawodowej.  

 To właśnie na nauczycielach spoczywa odpowiedzialność za wykształcenie                             

i wychowanie dzieci i młodzieży, która w przyszłości ma współdecydować o losach naszego 

regionu, kraju, jak i Wspólnoty Europejskiej. Włożony w te działania trud i zaangażowanie 

powinny być powiązane ze zwiększeniem nakładów na edukację, w tym na podniesienie płac 

nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty. Tymczasem jest to jedna z najbardziej 

niedocenionych grup zawodowych w kraju. 

Przedłużająca się akcja protestacyjna nauczycieli, powoduje uzasadnione obawy 

wśród uczniów oraz rodziców i prowadzi do powstania napięć społecznych.  

 Wobec ww. faktów zawracamy się do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań 

mających na celu przełamanie zaistniałego kryzysu.  

 

 

  Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego 

 

                    Andrzej Michta 

 

 


