
UCHWAŁA NR XXXVI/822/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody 
Śląskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., 
nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270 z późn. zm). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę 
nr XXX/681/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie tygodniowego 
wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
w kształceniu zaocznym. 

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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Uzasadnienie
W dniu 26 marca 2013 roku Wojewoda Śląski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gliwicach skargę na uchwałę nr XXX/681/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz 
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 

W skardze Wojewoda Śląski wniósł o stwierdzenie nieważności w/w uchwały, uznając ją za sprzeczną 
w całości z prawem, podnosząc w szczególności, że zmiana powyższej uchwały dokonana została 
z naruszeniem art. 42 ust. 7 pkt. 3 i art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., nr 97, poz 674, 
z późn. zm). 

Stanowisko Wojewody Śląskiego należy uznać za nietrafne. Uchwała nr XXX/681/12 z dnia 19 grudnia 
2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych 
nauczycieli oraz zasad zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 
nie wykraczała poza delegację ustawową zawartą w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. 

W akapicie piątym i szóstym uzasadnienia do skargi Wojewoda Śląski sugeruje, że Rada Miasta Katowice 
samodzielnie ustaliła, wbrew delegacji wynikającej z treści art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011r 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., nr 149 poz. 887 z późn. zm). 

Zgodnie z powołanymi zapisami uzasadnienia do skargi, placówki opiekuńczo – wychowawcze od dnia 01 
stycznia 2012r nie są szkołami w rozumieniu ustawy z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm), ani też nie są wymienione w treści cytowanego przepisu art. 42 ust. 
3 pkt. 7 Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt. a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej uchyla się ust. 1a Karty Nauczyciela, zgodnie z zapisami którego ustawie podlegają również 
nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni (…) w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych (…) działających na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zmiany zostały wprowadzone 
z dniem 01 stycznia 2012r. Należy jednak zauważyć, że art. 229 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej stanowi, że ,,Do placówek (…) w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe”. W związku z powyższym Rada Miasta Katowice posiadała 
delegację ustawową do zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych 
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w części 
dotyczącej zmiany wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dla psychologów, pedagogów i innych specjalistów zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych. 

Z powyższych względów skargę należy uznać za bezzasadną.
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