
 

 

UCHWAŁA NR XXX/260/13 

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/266/05 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 lutego 2005 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których taki 

wymiar nie został określony w ustawie - Karcie Nauczyciela 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 

1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 

z późn.zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i zaopiniowaniu przez związki zawodowe  

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:  

§ 1. W  Uchwale Nr XXVII/266/05 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których taki wymiar nie 

został określony w ustawie - Karcie Nauczyciela, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustalić trzydziestogodzinny  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

wymienionych w art. 2 pkt 2 lit.c, 3, 3a, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz o których mowa w art. 237 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 

z późn.zm).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.  

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego  

 

 

Stanisław Kubicius 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 marca 2013 r.

Poz. 2275
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