
 
 

UCHWAŁA NR L/409/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH 

z dnia 14 lipca 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012 r. 
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Dobczyce oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 oraz w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Dobczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również 
nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

"1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 
nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych wynosi 22 godziny.". 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

   
Przewodnicząca Rady  Miejskiej w Dobczycach 

 
 

Małgorzata Jakubowska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 lipca 2022 r.

Poz. 5137
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