
 

 

UCHWAŁA NR XXX.334.2017 

RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Twardogóra 

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

poz. 446, 1579 i 1948 oraz 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art.42 ust.7 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189) Rada Miejska 

w Twardogórze uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX.323.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad 

udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra, zmienia się § 3, który otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 3.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony 

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela następująco: 
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2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się także do nauczycieli pełniących obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko i obowiązuje od pierwszego dnia 

objęcia powierzonego stanowiska do końca miesiąca, w którym ustało pełnienie funkcji.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

W. Szydełko 
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