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woj Ś ląskie 

Uchwała nr 111.13.2018 

Rady Gminy w ślemieniu 

z dnia 6 grudnia 2018 r. 

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Organizacji NSZZ 
„Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu, dotyczącego zaopiniowania 
projektu uchwały Rady Gminy Ślemień  w sprawie zmiany uchwały nr LVI.298.2018 Rady 
Gminy Ślemień  z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Ślemień  oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
nauczycieli szkół  nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), 

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje: 

*1. 

Odrzuca się  w całości stanowisko Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność" 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu w sprawie przedstawionego projektu uchwały 
Rady Gminy Ślemień  w sprawie zmiany uchwały nr LVI.298.2018 Rady Gminy Ślemień  z dnia 
8 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Ślemień  oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli szkół  nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zawarte w piśmie z dnia 12 października 
2018 r. znak MOZ/775/2018. 

§ 2. 

Uchyla się  uchwałę  nr LXV111.350.2018 Rady Gminy Ślemień  z dnia 16 października 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr LVI.298.2018 Rady Gminy Ślemień  z dnia 8 maja 2018 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć  dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień  oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli szkół  nie wymienionych w art. 42 ust. 3 
Karty Nauczyciela. 

3. 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Ślemień. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 
2015 r., poz. 1881) w przypadku negatywnej opinii związku zawodowego na temat projektu 
uchwały, właściwy organ samorządu terytorialnego musi ustosunkować  się  do ww. opinii. 
Przytoczony przepis stanowi, że „w razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska 
związku, właściwy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego informuje o tym 
związki na piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska. W razie rozbieżności stanowisk 
związek może przedstawić  swoja opinię  na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej, senackiej 
lub samorządu terytorialnego." 

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Żywcu wydał  w dniu 12 października 2018 r. opinię  na temat przedstawionego 
projektu uchwały Rady Gminy Ślemień  w sprawie zmiany uchwały nr LVI.298.2018 Rady 
Gminy Ślemień  z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Ślemień  oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
nauczycieli szkół  nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. W opinii przedstawił  
propozycję  bardziej korzystną  dla kadry kierowniczej placówek oświatowych. 

Zgodnie z Kartą  Nauczyciela, organ prowadzący szkołę  ustala tygodniowy, obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć  dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Powodem 
zmiany uchwały Rady Gminy Ślemień  z dnia 8 maja 2018 r. jest konieczność  powołania 
wicedyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu. W związku z powyższym tylko taką  
zmianę  wprowadza się  w przytoczonej powyżej uchwale. Propozycja pensum wicedyrektora 
przedszkola w wymiarze: 

- 20 godzin przedszkola liczącego jeden oddział; 

- 19 godzin przedszkola liczącego od 2 do 4 oddziałów 

- 18 godzin przedszkola liczącego od 5 i więcej oddziałów 

została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję  Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady 
Gminy Ślemień  w dniu 23 sierpnia 2018 r, i dyrekcję  Przedszkola, biorąc pod uwagę  
możliwości kadrowe placówki i prawidłowe funkcjonowanie grup przedszkolnych. 
Przedszkole liczy sześć  oddziałów w tym jeden zamiejscowy. Określenie pensum 
wicedyrektora przedszkola na w/w poziomie jest racjonalne i zasadne oraz zgodne z prawem. 

Rada Gminy Ślemień  16 października 2018 r. podjęła uchwalę  nr LXVIII.350.2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI.298.2018 Rady Gminy Ślemień  z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć  dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i 
przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień  oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli szkół  nie wymienionych w art. 42 ust. 3 
Karty Nauczyciela. Natomiast w dniu 17 października 2018 r. otrzymano opinię  
Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Żywcu, która zawierała odmienne stanowisko. W związku z powyższym zachodzi 
konieczność  uchylenia uchwały o nr LXVIII.350.2018. Niniejsza uchwała nie została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Biorąc powyższe pod uwagę  podjęcie niniejszej uchwały jest zatdn 
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