
 

 

UCHWAŁA NR VII/XXXIII/254/17 

RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała dotyczącej ustalania zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42. ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, art. 42a ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/XVIII/159/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42. ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karty 

Nauczyciela, zmienionej przez uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr: VI/XXVIII/254/13 z dnia 27 marca 

2013 r., nr VII/XII/95/15 z dnia 25 listopada 2015 r. oraz nr VII/XXXII/251/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

-  w § 1 ust. 1 w tabeli po wierszu oznaczonym jako Lp. 5. dodaje się wiersz o Lp. 6. w poniższym brzmieniu:  

 6. II Wicedyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego, 

zespołu szkół w placówkach różnego typu: szkoła + 

przedszkole liczące powyżej 4 oddziałów, 

znajdujących się w osobnych budynkach 

w różnych miejscowościach 
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§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Ottenbreit 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 3662
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