
UCHWAŁA NR XLIV/358/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 6 października 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 kwietnia 2021r. 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru  zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, zasad zwalniania z obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 
w placówkach, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
2021r., poz. 1762 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/221/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono funkcje kierownicze, zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w placówkach, dla których Gmina Żarów jest 
organem prowadzącym, dokonuje się następujących zmian: 

1) § 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.”; 

2) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych,  
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych określa się na 22 godziny”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2022r. przepisów dotyczących utworzenia nowego 
stanowiska – pedagoga specjalnego, koniecznym jest ustalenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom. 

Treść uchwały została uzgodniona ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Żarów. Protokół postanowień regulaminu znajduje się w Urzędzie Miejskim w Żarowie. 

Sporządziła: 

Katarzyna Janik 

Kierownik Referatu Organizacyjnego 
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