
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/192/2017 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych  

przez Gminę Pęczniew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579), art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418, z 2016 r. poz. 668) Rada Gminy 

Pęczniew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew, zwanych dalej „nauczycielami” obniża się tygodniowy obowiąz-

kowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela: 

1) Dyrektor Szkoły/Zespołu Szkół - o 13 godzin tygodniowo; 

2) Wicedyrektor Szkoły/Zespołu Szkół - o 9 godzin tygodniowo; 

3) Kierownik Filii/Zespołu Szkół - o 6 godzin tygodniowo; 

4) Dyrektor Publicznego Przedszkola - o 10 godzin tygodniowo. 

§ 2. Wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 1, obniża się z dniem powierzenia stanowiska kierowniczego. 

§ 3. Przepisy, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, stosuje się do nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 3329) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, któ-

rym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach (zmiana: uchwała Nr XXXVII/225/2013 r. 

Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5116) i uchwała  

Nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1266). 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 2063



2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzę-

dzie Gminy w Pęczniewie, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.e-peczniew.pl. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

 

 

Jerzy Zych 
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