
Projekt 
 
z dnia 1 lipca 2022 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionym w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii reprezentatywnych organizacji 
związkowych, uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVI/417/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 
zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2018 r. poz. 3622 oraz z 2019 r. poz. 2944) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pedagogom, pedagogom specjalnym, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym oraz 
doradcom zawodowym zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć w ilości 22 godzin”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie 

W dniu 27 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116), która zmieniła dotychczasowe brzmienie 
art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1762 z późn. zm.).  

Nowelizacja wprowadziła nowe stanowisko specjalisty: pedagoga specjalnego. Zgodnie z art. 29 ustawy 
zatrudnienie pedagoga specjalnego jest obowiązkowe od 1 września 2022 r. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ww. zapisu organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. 

Zgodnie z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela w przypadku szkół i placówek 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
określa rada gminy w drodze uchwały. 

Wobec powyższego niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził: 
 

JANUSZ POLICHA 
Inspektor ds. obsługi Rady 
Miejskiej i jednostek 
pomocniczych 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami wydziałów 
lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

Nie dotyczy   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

MARTA WOŹNICA 
Skarbnik Miasta  

  

Zatwierdzono przez Burmistrza Miasta  MARTA MAJEWSKA 
Burmistrz Miasta 
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