
Projekt 
 
z dnia  28 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GODÓW 

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest 

organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii związków 
zawodowych oraz po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów 
z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Rada Gminy Godów uchwala: 

§ 1. W uchwale nr IX/55/2019 Rady Gminy Godów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym § 1 otrzymuje brzmienie: 

- Ustalić dla zatrudnionych  nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela oraz nauczycieli 
na stanowiskach pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz 
doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Godów w pełnym wymiarze 
czasu pracy, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo 
na ich rzecz, jak poniżej: 

L.p. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 
1. pedagog 22 
2. pedagog specjalny 22 
3. psycholog 22 
4. logopeda 22 
5. terapeuta pedagogiczny 22 
6. doradca zawodowy 22 

7. 

nauczyciele przedszkoli 
prowadzący zajęcia w grupach 
mieszanych obejmujących 
zarówno dzieci sześcioletnie 
jak i dzieci innych grup 
wiekowych 

22 

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 września 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Od 1 września 2022r. w przedszkolach, szkołach i placówkach będą zatrudniani nauczyciele na 
stanowisku pedagoga specjalnego. Zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 12 maja 2022r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1116). Zgodnie z art. 42d 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela stanowisko to będzie funkcjonowało obok innych 
dotychczas zatrudnianych specjalistów, np. logopedy, psychologa. Organ prowadzący szkołę lub placówkę 
określi tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów specjalnych, z tym, że wymiar ten nie może 
przekraczać 22 godzin. 

Oznacza to, że organy prowadzące są zobowiązane do dokonania zmian uchwały w sprawie wysokości 
pensum ww. specjalistów. Obecnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego nie uwzględniają bowiem 
stanowiska pedagoga specjalnego. 

Zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych, organizacja związkowa, reprezentatywna 
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów 
prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. W związku tym organy samorządu 
terytorialnego mają obowiązek kierowania projektów aktów prawnych do odpowiednich władz statutowych 
związków. Uchwała w sprawie wymiaru pensum nauczycieli mieści się w zakresie spraw objętych 
zadaniami związków zawodowych. Wobec tego konieczne jest przekazanie im projektu uchwały do 
zaopiniowania. 

Treść projektu uchwały została poddana konsultacjom przeprowadzonym w trybie Uchwały nr 
XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. 

Podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 

KARTA INFORMACYJNA 
do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem 

prowadzącym 

Osoba 
merytorycznie 

odpowiedzialna 
za przygotowanie 

aktu 
 
 

data i podpis 
 

Akceptacja 
Kierownika 

Referatu 
 
 

data i podpis 

 
 

Radca Prawny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 

 
 

Skarbnik Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 
 

 
 

Zastępca Wójta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 
 
 
 

 
 

Sekretarz Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 

 
Wpłynęło 
do biura rady 
 

Skierowano da zaopiniowania na 
posiedzenia Komisji Wynik głosowania 

za 
przeciw 

□ Edukacji, Kultury i Zdrowia 
 
 wstrzymujących się 

 
 
 
 □ Mienia Komunalnego, za 
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przeciw Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego wstrzymujących się 

za 
przeciw 

 
 
 
 
data i podpis 

□ Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu wstrzymujących się 
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