
 

 

UCHWAŁA NR IX/223/19 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 16 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr LII/1246/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 511) oraz art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LII/1246/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez miasto Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1466), w § 3 w ust. 1: 

a) w pkt 3 lit. d-e otrzymują brzmienie: 

„d) kierownik szkolenia praktycznego (warsztatów szkolnych) - obniżka 14/20 etatu, 

e) zastępca kierownika szkolenia praktycznego (warsztatów szkolnych) - obniżka 10/20 etatu,”, 

b) w pkt 4 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) kierownik szkolenia praktycznego - obniżka 14/20 etatu;”. 

§ 2. Treść § 3 ust. 1 pkt 3 lit. d-e i pkt 4 lit. e uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu zmienionym, 

uwzględnia się przy opracowaniu arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych, które mają obowiązywać 

od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

B. Ciążyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 maja 2019 r.

Poz. 3430
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