
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II. 4131.2.238.2017  

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 30 października 2017 r. 

Działając na podstawie art.85, 86 i 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  

U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz. 

U. z 2017r. poz. 1189 z późn.zm./ 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

§ 3. uchwały Rady Gminy Hyżne Nr XXXIII/216/17 z dnia 26 września 2017r. w sprawie w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 

ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela 

Uzasadnienie  

 Uchwałą Nr XXXIII/216/17 z dnia 26 września 2017r. Rada Gminy Hyżne działając na podstawie 

art.42 ust.7 pkt 3 w związku z art.91d pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela ustaliła tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych 

w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela. 

Dokonując oceny przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że treść § 3 niniejszej uchwały jest 

niezrozumiała oraz sprzeczna z § 4 tej uchwały. 

W § 3 ww. uchwała Rada Gminy wskazała, że jeżeli wymiar ustalony według zasad wymienionych  

w § 2 wynosi co najmniej 0,98 to nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. Zdaniem organu 

nadzoru wymiar 0,98 nie może odnosić się do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ponieważ 

nie może stanowić ułamka dziesiętnego mniejszego niż 1. Zgodnie bowiem z brzmieniem § 4 ww. uchwały 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 

czas zajęć do 0,50 pomija się, a co najmniej 0,50 godziny liczy się za pełną godzinę. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zapis § 3 niniejszej uchwały w ogóle nie uwzględnia treści 

§ 4 ocenianej uchwały. 

W dalszej kolejności organ nadzoru zauważa, że niejasny jest zapis zawarty w zdaniu drugim  

§ 3 przedmiotowej uchwały w brzmieniu „ po uzupełnieniu godzin do wymiaru 1,00 ”, ponieważ w zdaniu 

pierwszym § 3 przyjęto, że wymiar 0,98 oznacza zatrudnienie „ w pełnym wymiarze czasu pracy”. 

Reasumując należy zatem uznać, że § 3 niniejszej uchwały jest niezrozumiały i pozostaje w sprzeczności 

z § 4 tej uchwały, a tym samym stanowi istotne naruszenie art.42 ust.7 pkt 3 ustawy-Karta Nauczyciela. 

W tym miejscu wymaga zaznaczenia, że zakwestionowana uchwała jest aktem prawa miejscowego, który 

to podlega szczególnym rygorom prawnym, a w związku z tym zapisy takiej uchwały winny być 

jednoznaczne, czytelne, zrozumiałe dla adresatów zawartych w nich norm i nie powinny budzić żadnych 

wątpliwości interpretacyjnych. 

W ocenie organu nadzoru §3 niniejszej uchwały formułuje wobec adresatów normę o niejasnej treści, 

w oparciu o jego zapis nie można jednoznacznie ustalić zarówno sposobu wyliczenia pensum, jak i liczby 
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godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin. 

Zdaniem organu nadzoru tego rodzaju wadliwość, dotycząca aktu prawa miejscowego, stanowi istotne 

naruszenie prawa w sytuacji, gdy realizacja przez radę gminy ustawowego upoważnienia wynikającego 

z art. 42 ust. 7 pkt 3, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela winna 

polegać na wyraźnym określeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

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

obowiązkowym wymiarze godzin. 

Z tych powodów organ nadzoru uznał, że zapis § 3 uchwały Rady Gminy Hyżne Nr XXXIII/216/17 

z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela w sposób istotny narusza art. 42 

ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dlatego też należy stwierdzić jego 

nieważność. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od 

dnia jego doręczenia. 

  

 

z up. Wojewody Podkarpackiego 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

 

Marcin Zaborniak 
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