
UCHWAŁA NR II/18/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/88/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku 
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących, w ramach 

stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta 

Sandomierza

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się  Uchwałę  Nr  XI/88/2007  Rady  Miasta  Sandomierza  z dnia  4 lipca  2007 roku 
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących, w ramach 
stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym  tygodniowym  obowiązkowym 
wymiarze godzin, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta 
Sandomierza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Uzasadnienie

Od 1 września 2018 roku obowiązuje nowy przepis art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) będzie ustalany jako iloraz
łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych
tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.
Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. Wobec powyższego
zapisy uchylanej uchwały straciły moc prawną.
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