
UCHWAŁA  Nr XXVI/197/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia oraz 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli 

Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1189) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VII/47/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia oraz 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli (Dz. Urz. Woj. 

Święt. z 2011 r. nr 155, poz. 1782) w ten sposób, że w załączniku do uchwały w punkcie I.1zmienia się tabelę na 

następującą: 

Lp. Stanowisko kierownicze Ilość godzin zniżki 

Tygodniowy 

obowiązkowy 

wymiar zajęć 

1. Dyrektor szkoły liczącej do 99 dzieci w szkole 6 12 

2. Dyrektor szkoły liczącej od 100 do 199 dzieci w szkole 10 8 

3. Dyrektor szkoły liczącej od 200 do 250 dzieci w szkole 12 6 

4. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 250 dzieci w szkole 14 4 

5. Wicedyrektor szkoły  6 12 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

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

Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zmiany zaproponowane w uchwale wynikają z potrzeby dostosowania obecnie obowiązujących na terenie 

gminy Gnojno norm zniżek dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, do sytuacji powstałej po 

reformie systemu oświaty. Projekt uchwały był konsultowany z przedstawicielami związku zawodowego ZNP.  

W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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