
UCHWAŁA NR XXIV/218/12
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 
27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie 

wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze 
godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 Karty 

Nauczyciela 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Wilamowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, dotychczasowy § 4 pkt. 3 otrzymuje 
następujące nowe brzmienie: 

„ § 4 pkt.3/ Wicedyrektorom bez względu na typ i wielkość szkoły – 8 godzin.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez 
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilamowice oraz w miejscach publicznych na terenie 
Gminy Wilamowice. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Nycz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 października 2012 r.

Poz. 4186
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