PROJEKT NR 212
UCHWAŁA NR ….…/....../2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia…………...... 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym
stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza
działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.),
art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 967 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Nowego
Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza, uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska
kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie
oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dokonuje się następujących
zmian:
1) publikator ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, otrzymuje brzmienie:
„(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)”,
2) publikator ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym, otrzymuje
brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.)”,
3) publikator ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, otrzymuje brzmienie:
„(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 967 z późn. zm.)”.
4) § 1 ust. 2 wiersze tabeli o liczbach porządkowych 5, 6 i 11 otrzymują brzmienie:
5.
6.

Dyrektor centrum kształcenia zawodowego.
Wicedyrektor centrum kształcenia zawodowego.
Kierownik warsztatu szkolnego (laboratorium) szkolenia
praktycznego we wszystkich typach szkół i centrum kształcenia
zawodowego.
Kierownik do spraw kształcenia zawodowego i ustawicznego
w centrum kształcenia zawodowego, zastępca kierownika
warsztatu szkolnego (laboratorium) szkolenia praktycznego
we wszystkich typach szkół i centrum kształcenia zawodowego.
Kierownik pracowni (laboratorium) lub innej równorzędnej
jednostki organizacyjnej centrum kształcenia zawodowego,
zastępca kierownika do spraw kształcenia zawodowego
i ustawicznego w centrum kształcenia zawodowego.
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11.

Dyrektor: Pałacu Młodzieży, Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych.
Wicedyrektor: Pałacu Młodzieży, Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych.
Kierownik działu w Pałacu Młodzieży.
Kierownik pracowni w Pałacu Młodzieży.
Kierownik Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych.
Kierownik Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole
Szkół i Placówek Oświatowych.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk

Uzasadnienie
do projektu zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta
Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

W związku z wejściem w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 22 listopada
2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2245), zachodzi konieczność wprowadzenia do
przedmiotowej uchwały zmian dotyczących centrum kształcenia zawodowego. Z dniem
1 września 2019 r. zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie
dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny
ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, staje się bowiem publicznym centrum
kształcenia zawodowego.
Z uwagi na nieuregulowane w uchwale dotychczas rozmiary obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla kierownika Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki
Korekcyjnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych oraz dla Kierownika
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych, konieczne
jest wprowadzenie zmian w przedmiotowej uchwale.

