
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.179.2014.AR 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 20 listopada 2014 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

§ 1. ust. 4, 5 i 6 uchwały nr XXXVI/172/14 Rady Gminy Przytuły w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Przytuły. 

UZASADNIENIE 

W dniu 16 października 2014 r. Rada Gminy Przytuły podjęła uchwałę nr XXXVI/172/1 w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły, która w dniu 24 października 2014 r. 

wpłynęła do organu nadzoru. 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż wskazana wyżej uchwała została podjęta z naruszeniem prawa,  

w związku z czym w dniu 13 listopada 2014 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie 

stwierdzenia nieważności jej części. 

Rada Gminy w treści przedmiotowej uchwały zawarła regulacje określające, iż tygodniowy obowiązkowy 

czas pracy dla nauczyciela ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela na dany rok szkolny (§ 1 ust. 4). 

Ustalono również, iż odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy 

nauczyciela i jego rozliczenie ponoszą dyrektorzy szkół (§ 1 ust. 5). W § 1 ust. 6 ww. uchwały zapisano,  

iż wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego 

pensum nauczyciela. 

Powyższe uregulowanie nie znajduje umocowania w treści 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia  

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub 

placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych  

w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie  

w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia  

na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych  

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz 

zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. 
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Rada Gminy jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego 

granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia 

ustawowego lub z jego przekroczeniem. 

Zdaniem organu nadzoru, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą 

mu kompetencję powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. 

Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, 

co stanowi istotne naruszenie prawa. 

W doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze 

kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się 

dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji  

w drodze analogii (vide: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 

2000/5/141). 

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty 

jego doręczenia. 

Informuję jednocześnie, iż rozstrzygniecie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały w zakresie objętym 

rozstrzygnięciem, z dniem jego doręczenia. 

z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Aneta Kuberska 
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