
ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2012
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice 
z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

WÓJT GMINY 

ZARZĄDZA: 

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych stanowiący 
załącznik do zarządzenia. 

2. Konsultacje są prowadzone w dniach od 11.05.2012r. do 20.05.2012r. 

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać: 

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gaszowice.pl, 

3) za pośrednictwem faxu na nr tel.: 32 43 27 141. 

5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada kierownik GZOSziP – Jerzy 
Sierek; tel./fax: 32 430 55 84; e-mail: gzoszip@o2.pl 

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami § 5 ust. 4,5,6,7 uchwały nr L/244/10 Rady Gminy 
Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 7, pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą Nr L/244/10 
Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i po 
zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe - Zarząd Oddziału ZNP i Zarząd MOZ NSZZ 
"Solidarność" 

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY 
RADA GMINY GASZOWICE 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zsumować wszystkie wymiary godzin obowiązujące na tych stanowiskach, na których pracuje dany 
nauczyciel i podzielić przez ilość stanowisk. 

2. Otrzymana liczba będzie określała ilość tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla danego 
nauczyciela. 

§ 2. Ustala się obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 
zawodowych w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. 

2. Uchwała podlega również publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice. 

§ 5. Traci moc uchwała NR LV/346/06 Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. 
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