
UCHWAŁA Nr 149/837/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

 z dnia 11 maja 2017 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej 

Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 r.  

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko 

kierownicze. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. 2016, poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala,   

co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę  

Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

 

§ 2 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 

    



 projekt  
 

UCHWAŁA Nr ……………….. 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

 z dnia ………………….. 

 

 
zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia  

24 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne 

stanowisko kierownicze. 

  
 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1379 z późn. zm.) w związku z  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) Rada 

Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W  Uchwale Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 r.  

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, skreśla się § 2. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Zaakceptowano: 

Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału E 

Aleksander Szczęch – Radca Prawny 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady 

udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznaje 

zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko 

dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

§ 2 Uchwały Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 r.  

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze stanowi: 

„Wicedyrektorowi zespołu szkół/placówki (zespołu placówek) oraz nauczycielowi, któremu 

powierzono inne stanowisko kierownicze, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego może przydzielić 

godziny ponadwymiarowe w wymiarze określonym w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)”. Natomiast zgodnie z art. 42a  

ust. 3 ustawy KN  „nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin  zajęć  nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa 

w art. 42 ust. 6”, a ten dotyczy dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne 

stanowisko kierownicze - należy go więc skreślić.  

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1881) projekt Uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe, 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Powiatu Stalowowolskiego 

Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia  

24 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko 

kierownicze. 

 

 


