
    
Uchwała Nr XLV(323)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia  26 sierpnia 2009 r.

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLVI/319/2006  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia    25 
października 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
udzielania  i  rozmiaru  zniżek  dla  nauczycieli,  którym powierzono  stanowisko  kierownicze  w 
przedszkolach  i  szkołach  oraz  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dla  nauczycieli 
realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym 
tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  zatrudnionych  w  przedszkolach  i  szkołach 
prowadzonych przez Gminę Brzesko.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela ( tj.  Dz. U. z 2006 r.  Nr 97, poz. 674 ) Rada Miejska w Brzesku,  uchwala co 
następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/319/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2006 r.  w 
sprawie  zasad  rozliczania  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla 
których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek 
dla  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowisko  kierownicze  w  przedszkolach  i  szkołach  oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin 
zatrudnionych  w  przedszkolach  i  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Brzesko,  wprowadza  się 
następujące zmiany:

1) Zmienia się treść § 4 ust. 2 nadając mu brzmienie:
„ § 4 ust. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone na czas określony, 
jednak nie dłużej niż na 1 rok szkolny.”

2) Zmienia się treść § 6 nadając mu brzmienie:
„ § 6 
1. Kadra kierownicza szkół może realizować godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw podyktowane wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania.
2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw reguluje art. 35 Karty 

Nauczyciela.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


