
 

UCHWAŁA NR XL/165/2020 

                RADY GMINY IWANISKA 
     z dnia 22 października 2020r. 

 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska                                            

 Nr XXXVIII /159/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom 

pozostałych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Iwaniska w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 Na podstawie art.42 ust. 6 w zw. z art. 42 ust.7 pkt 2, w zw. z art.91d pkt 1 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2215 ze zm.) oraz art. 18 

ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

713 ze zm.) Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

 W § 4  Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr  XXXVIII /159/2020 z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektorom pozostałych szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Iwaniska w roku szkolnym 2020/2021 wykreśla się dotychczasowy 

zapis o treści: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. a w to miejsce 

wprowadza się nowy zapis  „Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia”. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Wiesław Kowalczyk 

 



 

                                                     UZASADNIENIE 

          do  uchwały Rady Gminy Iwaniska  

          nr XL/165/2020 z dnia 22 października 2020r. 
 

Uchwała Rady Gminy Iwaniska w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom pozostałych szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska w roku szkolnym 

2020/2021 nie mieści się w ustalonym przez ustawodawcę katalogu aktów podlegających 

publikacji. Zmianę  do Uchwały wprowadza się wypełniając zalecenie Wojewody 

Świętokrzyskiego. 

 

 

  

 

 


