UCHWAŁA NR XLII/306/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/60/07 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 17 października 2007 roku
w sprawie: rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających
kwalifikacje do nauczania przedmiotów w łączonych pensach o wymiarze różnego pensum w ramach
jednego etatu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w związku z art. 76 pkt 22 lit. b ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się co następuje:
§ 1.
Uchyla się Uchwałę Nr XII/60/07 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 17 października 2007 roku w sprawie:
rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje do
nauczania przedmiotów w łączonych pensach o wymiarze różnego pensum w ramach jednego etatu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bystrzanowski
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UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Wiślicy
Nr XLII/306/2018
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/60/07 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 17 października 2007
roku w sprawie: rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotów w łączonych pensach o wymiarze różnego
pensum w ramach jednego etatu.
Na mocy art. 76 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) z dniem 1 września 2018 r. do treści artykułu 42 Karty
Nauczyciela zostanie wprowadzony kolejny ust. 5c, który reguluje nauczycielom w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin zajęć, w związku, z czym uchyla się w/w uchwałę.
Treść uchwały uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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