
 

 

UCHWAŁA NR X/191/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz 

zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

i w kształceniu na odległość 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a i lit. b w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 42 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 

Rada Miejska 

uchwala: 

§ 1. W Uchwale nr XL/789/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 

nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na odległość (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2018 r., poz. 2835), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie: „W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość i nauczycieli - 

konsultantów zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. ” 

2. Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 

nauczycieli - konsultantów zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli wynosi 35 godzin.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 5939



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Janusz Okrzesik 
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