
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/202/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

zmieniającą uchwał nr XXXIX/318/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2010 w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Pszów 

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

z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust 6 i 7 pkt 2 i 3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379) w związku z § 7 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1113) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

RADA MIEJSKA W PSZOWIE 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Załączniku do Uchwały nr XXXIX/318/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2010  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pszów, 

w tabeli dodaje się w pozycji 7 stanowisko „doradca zawodowy - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin – 

24, w pozycji 8 stanowisko „specjaliści” – tygodniowy wymiar godzin 24”. 

§ 2. Zmienia się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagoga, logopedy, psychologa, z 20 na 

24 godzin w tygodniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie 

 

 

Czesław Krzystała 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 2480
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