
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.48.2019.EC 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Sejny. 

Uzasadnienie 

W dniu 1 marca 2019 r. Rada Gminy Sejny podjęła uchwałę Nr IV/28/2019 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Sejny, która 6 marca 2019 r. wpłynęła do organu nadzoru. 

W § 1 uchwały zmieniającej w zakresie dotyczącym § 5 uchwały zmienianej Rada Gminy Sejny 

wskazała, że „Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, Wójt może przydzielić godziny 

ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin tygodniowo”. 

Zapis powyższy wykracza poza upoważnienie określone w art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) i stanowi naruszenie art. 42 ust. 6a  

w zw. z art. 91d pkt 3 tej ustawy. 

W świetle art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady 

udzielania i rozmiar obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne 

stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku 

realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Proponowany zapis § 5 uchwały 

zmienianej nie dotyczy rozmiaru obniżek ani zwolnienia od zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, wykraczając tym samym poza upoważnienie przyznane organowi prowadzącemu 

w art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela. 

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 42 ust. 6a Karty Nauczyciela, dyrektorowi 

i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust. 6, korzystającym 

z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin 

ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania 

w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia 

realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale. 
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Biorąc powyższe pod uwagę, ewentualna zgoda organu prowadzącego na przydzielenie dyrektorowi, 

wicedyrektorowi oraz nauczycielom zajmującym inne stanowisko kierownicze w szkole godzin 

ponadwymiarowych, każdorazowo uwarunkowana jest koniecznością zapewnienia realizacji ramowego 

planu nauczania w więcej niż jednym oddziale. W myśl art. 91d pkt 3 Karty Nauczyciela, w przypadku 

szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu 

prowadzącego określone w art. 42 ust. 6a tej ustawy wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent 

miasta), starosta, marszałek województwa. Karta Nauczyciela nie zawiera regulacji, które upoważniałyby 

Radę Gminy do określania w drodze uchwały liczby godzin ponadwymiarowych, na których przydzielenie 

Wójt Gminy może wyrazić zgodę. 

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 

2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny jest w pełni uzasadnione. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

 z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Zofia Silwonik 
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