
Uchwała Nr V/53/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XII/127/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli,
o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.
42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 94 poz. 674 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
w Jaworznie oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworznie, po konsultacjach
określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz.
3002),

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

W § 3 Uchwały Nr XII/127/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, o których mowa w w art. 42 ust. 6 ustawy - Karta
Nauczyciela, w tabeli określającej tygodniową liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze wprowadza się następujące zmiany:
1) w liczbie porządkowej 6 wyrazy: "Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej" zastępuje się wyrazami:

"Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury",
2) dodaje się liczbę porządkową 6a w brzmieniu:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć

6a Kierownik w Młodzieżowym Domu
Kultury

10

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
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§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Bańkowski
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