
UCHWAŁA NR XXXI/200/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz 
szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.1)) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu Toruńskiego Nr XV/88/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w § 1ust. 1w tabeli po lp. 8 dodaje się 
lp. 8a w brzmieniu: 

"8a wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 16"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 730 i poz. 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 60.
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Uzasadnienie

W dniu 12.04.2017 r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży Małgorzata Domalska
zwróciła się do organu prowadzącego z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie utworzenia w strukturze
jednostki stanowiska wicedyrektora poradni. Z dniem 01.09.2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chełmży rozszerzyła znacznie swoją działalność rozciągając ją na gminy: Wielka Nieszawka, Lubicz
i Zławieś Wielka. Uchwałą Nr 315/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Toruńskiego wyraził zgodę
na utworzenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży stanowiska wicedyrektora. Zgodnie
z art. 42 ust. 6 i art. 42 ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady
udzielania i rozmiar zniżek - tzw. obowiązkowego pensum określonego w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze - dyrektorom, wicedyrektorom i inne
stanowiska kierownicze określone w statutach szkół i placówek. Na podstawie art. 91 d pkt 1 ustawy Karty
Nauczyciela zadania i kompetencje organu prowadzącego w powyższym zakresie należą do Rady Powiatu
Toruńskiego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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