
UCHWAŁA NR LXII/324/2022 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 25 października 2022 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/111/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012 r.              
w sprawie ustalenia i obniżenia obowiazkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) w zw. z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r.                 poz. 935, 1116, 
1700 i 1730) oraz art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) uchwala się, co następuje 

§ 1. W Uchwały Nr XXII/111/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 
ustalenia i obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu i szkołach  prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
z 2012 r. poz. 920), § 1 otrzymuje brzmienie:  "§1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę, 
terapeutę pedagogicznego oraz  doradcę zawodowego (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, wynosi 22 godziny". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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UZASADNIENIE 

 

W związku ze zmianą wprowadzoną w art. 42 ust.7 pkt 3, lit. b Karty Nauczyciela poprzez 
art. 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, 
która polega na dodaniu do grona specjalistów - pedagoga specjalnego, począwszy od 1.09.2022 r. 
Rozszerzony katalog specjalistów zatrudnianych w szkołach podstawowych i przedszkolach, którym 
organ prowadzący ma obowiązek określić maksymalny tygodniowy wymiar godzin, powoduje 
konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 
Maksymalny tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b 
wynosi 22 godziny. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie związki zawodowe 
działające na terenie miasta Golubia-Dobrzynia 
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