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Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, które odbyło się 20.06.2017 r. 

W obradach komisji uczestniczyło pięciu członków komisji (Piotr Skiba, Stanisław 

Nawalany, Jan Boroń,  Stanisław Magda, Ewa Jachyra) 

oraz Wójt Gminy - Elżbieta Wróbel, Sekretarz – Jolanta Marut, inspektor do spraw kadr szkół 

- Maria Strzępa. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza przygotowań do wdrażania reformy oświatowej. 

2.  Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niwiska, 

szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji. 

Obrady rozpoczął przewodniczący Piotr Skiba prosząc Panią Wójt o przedstawienie  

projektu wdrażania reformy oświatowej. Zabierając głos włodarz gminy zasygnalizowała na 

wstępie, że na reformę oświaty pieniędzy nie ma, że zmiany wchodzą do szkół od września  

a budżety nie są na to przygotowane. Projekt ministerialny wprowadza zmiany, dokłada 

wydatków ale nie wskazuje źródeł finansowania. Wójt wyświetliła krótką wypowiedź 

burmistrza Błaszek - nauczyciela gimnazjum z 20 – letnim stażem, w której przedstawia 

problemy samorządów borykających się z problemami finansowymi w oświacie, na która 

przeznacza 55% budżetu gminy. 

Wójt przypomniała o przygotowaniu gminy do nowego roku szkolnego m.in. o podjęciu 

uchwały o sieci szkół, o przesłaniu informacji do kuratorium oświaty o trzech nauczycielach, 

którzy nie znajdą zatrudnienia w tym roku w gimnazjum. Podkreśliła, że na dzień dzisiejszy 

2/3 nauczycieli gimnazjum otrzymało informację o zmniejszeniu wymiaru etaty, podobnie 

nauczycielom szkół podstawowych takie pisma zostały wręczone. Natomiast największe 

problemy czekają nas w przyszłości, gdzie w następnych dwóch latach odejdą następni 

nauczyciele, ponieważ nie znajdą pracy w oświacie na terenie gminy Niwiska. Następnie 

Wójt przedstawiła ministerialny projekt zmian, który obecnie jest na etapie konsultacji. 

Wskazała jednocześnie, iż to co najbardziej nas dotyczy i jest największym problemem nie 

znajduje tutaj wyjaśnienia. Proponowane zmiany to w zasadzie „drobna kosmetyka”, dotyczą 

m.in. podziału środków finansowych na podręczniki i ćwiczenia dla szkół, publikowanie 

informacji o kwotach dotacji dla szkół i przedszkoli w Biuletynie Informacji Publicznej, 

wydłużenie stażu ze względu na stopień awansu zawodowego nauczycieli, obowiązek oceny 

nauczycieli co 5 lat, ujednolicenie pracy godzin logopedy, psychologa, pedagoga w szkołach. 

Odnośnie nowego roku szkolnego będą składane aneksy do arkuszy organizacyjnych  

w miesiącu wrześniu.  Pani Wójt przeprowadziła naradę z dyrektorami, na której stwierdzono, 

że nie będzie remontów, bo nie ma pieniędzy w budżecie, nie ma możliwości ściągnąć, bo nie 

ma skąd. Jeśli chodzi o rezerwę z tytułu wzrostu zadań edukacyjnych założono wzrost 5 % na 

uczniów siódmych klas, ale ubywa klasa gimnazjum, mimo że Szkoła Muzyczna przyjęła 

ponad 40 uczniów, ale w ogólnym rozrachunku nie osiąga powyższego założenia.  



2 
 

Przewodniczący zapytał o nauczycieli z Gimnazjum, które nie będą mieć zatrudnienia  

w  wyniku reformy. Inspektor do spraw kadr szkół poinformowała że jest to trzy osoby 

przeniesione w stan nieczynny, dla których być może będzie możliwość zatrudnienia, ale  to 

okaże się dopiero w sierpniu.  

Przewodniczący komisji zapytał ile osób odchodzi na emeryturę lub inne świadczenia. 

Uzyskał odpowiedź, że jedna osoba rozważa możliwość przejścia na emeryturę, a 3 osoby 

mogłyby po zaliczeniu okresu pracy w rolnictwie odejść na nauczycielskie świadczenia 

kompensacyjne i wyjaśniła jego warunki. Przewodniczący zapytał o możliwość zwiększenia 

etatu biologa w gimnazjum. Wójt stwierdziła, że  problemów jest dużo np. dojeżdżanie 

jednego nauczyciela do siedmiu szkół, wymagania kwalifikacyjne nauczycieli się zmieniają  

i zawężają możliwości nauki przedmiotów, łączenia klas. Przewodniczący Skiba stwierdził, 

że szkoły są wyremontowane, mają odpowiednie warunki i nie powinno się łączyć klas, 

zwłaszcza w tych „głównych przedmiotach”. Stwierdził, że dyrektorom będzie ciężko 

nadzorować dojeżdżających nauczycieli, których w szkołach będzie coraz więcej. Wójt 

powiedziała, że liczba urodzeń w 2016 r. nie napawa optymizmem, bo pokazuje, że będzie 

mniej dzieci. Podsumowano, że będzie mniej szkół, będą zwolnienia i uznano, że temat na ta 

chwilę wyczerpany. 

Wójt przedstawiła projekt obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych dla dyrektorów wraz z jego kosztami, który szacuje się na ok. 70 000 zł 

rocznie (Projekt znajduje się w załączniku 1). Przygotowując go wzięto pod uwagę jakie 

pensum jest w innych gminach na terenie powiatu kolbuszowskiego (załączniki 2), 

konsultowano zmiany z dyrektorami. Aneksy będą nanoszone w sierpniu, po przyjęciu 

uchwały. Przewodniczący uważa, że dyrektorzy mają za dużo obowiązków i nie są w stanie 

wszystkiemu podołać w związku z powyższym proponuje następujące zmiany w w/w 

projekcie: 

W pozycji 3 (tabela w załączniku nr 1) - w ilości ponad 100 uczniów propozycja 8 godzin 

zamiast projektowanych 10.  M. Strzępa wyjaśniła, że w przypadku chęci skorzystania  

z wcześniejszego przejścia na świadczenia emerytalne z Karty Nauczyciela, dyrektor 

powinien mieć min. 9 godzin „przy tablicy”. Przewodniczący uznał tę zmianę za zasadną- 

zaproponował 9 godzin. 

W pozycji 4 w ilości zamiast od 80 – 99 uczniów  proponuje zmianę na 70 - 99 ilość godzin 

bez zmian - 12  

W pozycji  5 w ilości zamiast od 50 – 79 uczniów  proponuje zmianę na 50 - 69 ilość godzin 

bez zmian - 13  

W pozycji  6 w ilości poniżej 50 uczniów zmianę zamiast projektowanych 14 na 13 godzin 

Propozycje poddano pod dyskusję. 

Radny Boroń podsumował, że ważne i słuszne jest przeliczanie nowego wymiaru pensum 

wraz z jego kosztami i weryfikowanie pod względem innych gmin. Stwierdził, że wójt jest 

dobrym gospodarzem a nauczyciele są otaczani „parasolem ochronnym”, o który się wcale 

nie upominają, a dyrektorzy na ostatniej komisji powiedzieli, że są w stanie podołać 

obowiązkom. Podobnie uważa radny Magda. 

Przeprowadzono głosowanie nad przedstawionymi przez przewodniczącego propozycjami: 
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1. Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach – 8 godzin (propozycja pani Wójt) 

4 głosy za, 1 wstrzymał się od głosu 

2. Dyrektor Gimnazjum Publicznego  w Niwiskach – 9 godzin (propozycja pani Wójt)  

4 głosy za, 1 wstrzymał się od głosu 

3. Dyrektor szkoły podstawowej w ilości ponad 100 uczniów - 9 godzin (propozycja 

komisji) 3 głosy za, 2 wstrzymał się od głosu 

4. Dyrektor szkoły podstawowej w ilości od 70 - 99 uczniów - 12 godzin (propozycja 

komisji) 3 głosy za, 2 wstrzymał się od głosu 

5. Dyrektor szkoły podstawowej w ilości od 50 – 69 uczniów - 13 godzin (propozycja 

komisji) 5 głosy za, 

6. Dyrektor szkoły podstawowej w ilości poniżej 50 uczniów - 13 godzin (propozycja 

komisji) 3 głosy za, 2 wstrzymał się od głosu 

Ostatnim punktem był wybór zastępcy przewodniczącego komisji. Przewodniczący 

zaproponował panią Ewę Jachyra. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Zainteresowana 

wyraziła zgodę. Na tym obrady zakończono. 
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                                                                  PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……/2017 
RADY GMINY NIWISKA 

z dnia …………………….. r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla  których organem prowadzącym jest Gmina 

Niwiska , szczegółowych zasad zwalniania od  obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

oraz  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół nie 

wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela .  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446  z późn.zm.) oraz art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 i 3    

w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r., poz. 

1379 ) Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach publicznych 

każdego typu prowadzonych przez Gminę Niwiska, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust.3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r., poz. 1379 ) do wysokości określonej 

w poniższej tabeli:  

Lp.  Stanowisko kierownicze  Tygodniowy wymiar  

1 Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach 8 

2  Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Niwiskach 9  

3  Dyrektor szkoły podstawowej  w ilości ponad 100 uczniów  10 

4  Dyrektor szkoły podstawowej w ilości od 80 – 99  uczniów   12 

5  Dyrektor szkoły podstawowej w ilości 50 - 79  uczniów   13 

6  Dyrektor szkoły podstawowej  w ilości poniżej 50  uczniów   14  

 

2. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust.1 odnosi się również do nauczycieli, zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że 

obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powierzono nauczycielowi zastępstwo.  

3. Jeżeli powierzenie nauczycielowi stanowiska kierowniczego w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono to stanowisko nastąpiło pierwszego dnia miesiąca wymiar godzin zajęć 

określony w ust. 1 obowiązuje nauczyciela od tego dnia.  

§ 2. Do realizacji godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze wymagana jest zgoda Wójta Gminy Niwiska.  

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Niwiska może w ramach 

posiadanych środków zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 

1 niniejszej uchwały, lub zmniejszyć tygodniowy wymiar zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach  jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne 

zwiększenie zadań dyrektora.  
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§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Niwiska na stanowiskach nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela, w następującej wysokości :  

1) nauczyciel logopeda – 20 godzin  

2) nauczyciel psycholog – 20 godzin  

3) nauczyciel pedagog – 22 godzin  

4) nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych – 20 godzin  

5) nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci 

realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – 22 godziny  

6) nauczyciel doradca zawodowy  - 22 godziny 

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Niwiska nr   XVI/112/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla  których organem prowadzącym jest Gmina 

Niwiska , szczegółowych zasad zwalniania od  obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz  ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela oraz Uchwała Rady Gminy Niwiska  nr XLIV/320/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. w 

sprawie zmiany uchwały własnej nr   XVI/112/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. 

 

      § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

      § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2017 roku.   
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Liczba godzin pensum dyrektorów  szkół na terenie powiatu kolbuszowskiego – aktualne 

 

Lp. Gmina Wg liczby dzieci Wg liczby 

oddziałów 

Tygodniowy 

wymiar 

1 Kolbuszowa do 50 uczniów 

pow. 50 uczniów 

do 50 uczniów 

pow. 50 uczniów 

i do 8 oddziałów 

    - „ – 

i 9 -10 oddziałów 

     -„- 

12 

10 

10 

8 

2 Majdan do 100 uczniów 

101- 120 uczniów 

121- 200 uczniów 

 15 

12 

  9   

3 Raniżów  do 4 oddziałów 

5 -7 oddziałów 

pow. 7 oddziałów 

16 

14 

10 

4 Dzikowiec  do 9 oddziałów 

pow. 9 oddziałów 

12 

10 

 

5 Cmolas do 35 uczniów 

pow. 35 uczniów 

pow.35 uczniów 

pow.35 uczniów 

do 4 oddziałów 

do 4  oddziałów  

5-8 oddziałów 

9-18 oddziałów 

17 

14 

10 

7 

 

6 Niwiska Szkoła Muzyczna 

Gimnazjum 

bez zmian 8 

9 

 Niwiska  projekt pow.100 uczniów 

80-99 uczniów 

50-79 uczniów 

poniżej 50 

uczniów 

 10 

12 

13 

 

14 

 


