UCHWAŁA NR VI/XXXII/436/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
z dnia 26 lipca 2022 r.
zmieniająca uchwałę określającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b, art. 91 d pkt 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr IV/XXIII/264/13 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 lutego 2013 r. określającej
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela, zmienionej Uchwałą Nr V/IX/110/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
Uchwałą Nr V/XLI/444/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr
VI/VIII/140/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w § 1 dopisuje się wiersz Lp.
8 w tabeli ustalającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wejherowski o następującym brzmieniu:

Lp.

Stanowisko

8.

Pedagog specjalny

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć
22
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke

Id: 07685F54-D228-4E9A-9C40-D483D2966700. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Rada Powiatu Wejherowskiego określa w drodze Uchwały
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Wymiar ten został określony przez Radę Powiatu Wejherowskiego w Uchwale Nr II/XXIX/325/05 z dnia
24 maja 2005 roku oraz po jej uchyleniu w Uchwale Nr IV/XXIII/264/13 Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku.
Do obowiązującej Uchwały Rada Powiatu Wejherowskiego wprowadza zmiany, dostosowując jej zapisy do
bieżących potrzeb i nowelizacji prawa oświatowego.
Zmiana wprowadzana niniejszą Uchwałą uwzględnia nowelizację ustawy Karta Nauczyciela wynikającą
z ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1116), wprowadzającą obligatoryjne stanowisko i maksymalny 22 godzinny tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli pedagogów specjalnych.
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z generalną zasadą, ustanowioną w art. 4
ust. 1-2 ustawy z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1461) - dalej u.o.a.n., akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące (w tym
m.in. akty prawa miejscowego), ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu
dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Od powyższej zasady
ustawodawca przewidział wyjątki. Jednym z nich jest możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej
mocy obowiązującej, pod warunkiem jednakże, że nie zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie.
Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 września 2000 r. (sygn. akt K 26/99, OTK 2000, nr
6, poz. 186), warunkiem koniecznym dla zastosowania tego uregulowania jest to, aby taka operacja
nie sprzeciwiała się zasadom demokratycznego państwa prawnego. Przy tym wprowadzany akt ma polepszać
sytuację prawną niektórych adresatów danej normy i nie pogarszać sytuacji prawnej pozostałych adresatów.
Wprowadzana uchwała spełnia powyższe warunki, a nadto obowiązek jej podjęcia wynika z realizacji
znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela.
Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania związkom zawodowych nauczycieli.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały.
Podjęcie Uchwały powoduje skutki finansowe związane z wynagradzaniem nauczycieli, które pokrywane są
w całości z Budżetu Powiatu Wejherowskiego.
Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.
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