
UCHWAŁA NR XLIII/380/14
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 14 lutego 2014 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 Karty 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 (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami),

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 Karty 
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 w § 2 ust.1 po pkt. 4 dodaje się pkt. 5, 
o następującym brzmieniu:

„§ 2.  ust. 1 pkt. 5 Logopeda zatrudniony w szkole i przedszkolu - 24”.

§ 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 w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie 
Gminy.

§ 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 21 lutego 2014 r.

Poz. 1059


		2014-02-21T07:39:49+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




