
 

Projekt 

Uchwała Nr ……………. 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia …………… 2018 r. 

 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w 

sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i 

rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 

3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Michałowice. 

 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 42 ust. 6, ust. 7 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), Rada Gminy 

Michałowice, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Uchwale Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust.5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny tygodniowy 

wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, określa się średni wymiar godzin 

zajęć dla całego okresu odbywania zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

w okresie rozliczeniowym.” 

 

2) w § 2 uchyla się ust. 2 i 3. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 



Uzasadnienie 

 

 

Zmiany w uchwale, która niedawno została podjęta  przez Radę Gminy Michałowice, są 

spowodowane uwagami jakie zostały przekazane przez Biuro Nadzoru Prawnego Wojewody 

Mazowieckiego. Wprowadzane poprawki polegają na: 

1. wykreśleniu z zapisu § 1 ust 5 uchwały słów „ w umowie o pracę”, ponieważ (wg. 

Biura Nadzoru Prawnego Wojewody) Rada Gminy nie ma kompetencji do 

wskazywania rodzaju dokumentu w jakim zostanie zawarte określenie wymiaru 

zatrudnienia nauczyciela, 

2. uchyleniu ust 2 i 3 w § 2, ponieważ (wg. Biura Nadzoru Prawnego Wojewody) Rada 

Gminy nie ma kompetencji do przekazywania uprawnienia do zwalniania dyrektora z 

obowiązkowego pensum dydaktycznego. 

 

 


