
UCHWAŁA NR III/9/2022 

RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 

lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d) 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) uchwala się: 

§ 1.  

W treści § 1. Załącznika do Uchwały Nr I/5/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

1 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dodaje się 

ustępy. Dotychczasowa treść § 1. zawarta jest w ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

§ 1. ust. 2 Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we 

wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowodworski ustala się w liczbie 20 godzin tygodniowo. 

§ 2.  

Pozostałe zapisy Załącznika do Uchwały Nr I/5/2019 rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego pozostają bez 

zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom powiatowych placówek oświatowych w Nowym 

Dworze Gdańskim. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                         w Nowym Dworze Gdańskim 

                                                                                                                             (-) 

                                    Robert Ciżmowski 



 

UZASADNIENIE 

Według zapisu art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. 

Zmiana pensum ww. nauczycieli następuje z mocy prawa. 

W niniejszej uchwale określono pensum dla nauczycieli, o których mowa 

w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.  

Zmiany mają charakter porządkujący i nie wpływają na zasady rozliczania tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru pracy. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) projekt uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania związkom 

zawodowym, zrzeszającym nauczycieli powiatowych placówek oświatowych tj. Związek 

Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Nowym Dworze Gdańskim oraz NSZZ Solidarność Oddział 

w Nowym Dworze Gdańskim. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny jest z 

założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: 

Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał 

ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

  

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                               w Nowym Dworze Gdańskim 

                                                                                          (-) 

                                    Robert Ciżmowski 
 


