
ZARZĄDZENIE NR 50/2017
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Ślą. Nr 250 poz. 3857)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno oraz określenie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 11 czerwca 2017 r. do 21 czerwca 2017 r.

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w § 1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 
1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl      w terminie określonym w § 2 na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 2 do zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2017

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 5 czerwca 2017 r.

Projekt
Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2017
RADY GMINY MIEDŹNO
z dnia .................... 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno oraz określenie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 i art. 91d pkt 1  ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w zespołach szkolno-przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Miedźno, do wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych
1. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego 

łącznie z oddziałami przedszkolnymi:
do 9 oddziałów 6

od 10 do 15 oddziałów 5
powyżej 15 oddziałów 3

2. Wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego:
do 15 oddziałów 8

powyżej 15 oddziałów 6

§ 2. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 dotyczy również nauczyciela, który obowiązki 
dyrektora lub wicedyrektora pełni w zastępstwie nauczyciela, którego powołano do pełnienia tych funkcji 
z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powierzono to zastępstwo.

§ 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, Rada Gminy może zwolnić dyrektora od 
realizacji obowiązku zajęć, o których mowa w § 1. Dotyczy to w szczególności znacznego zwiększenia 
obowiązków kierowniczych związanych z prowadzeniem w placówce np. większych remontów lub inwestycji.

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono funkcję dyrektora lub wicedyrektora, mogą być przydzielone 
godziny ponadwymiarowe w przypadku, gdy liczba godzin wynikająca z planu przedmiotu realizowanego 
przez nauczyciela przekracza wymiar w § 1, a potrzeba przydzielenia tych godzin wynika  z konieczności 
zabezpieczenia prawidłowej organizacji pracy szkoły.

§ 5. Ustala się, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 
w wysokości:

1) pedagog szkolny - 20 godzin;

2) psycholog - 20 godzin;

3) logopeda - 20 godzin;
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4) doradca zawodowy - 20 godzin;

5) nauczyciel wspomagający - 20 godzin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Tracą moc:

1) Uchwała nr 150/XX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalania oraz zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela - pedagogów, psychologów, logopedów;

2) Uchwała nr 325/XLII/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalania oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – pedagogów, psychologów, 
logopedów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 
dnia 1 września 2017 r. 
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Uzasadnienie

Obowiązująca obecnie Uchwała Rady Gminy Nr 150/XX/2008 z 26 kwietnia 2008 r. oraz Uchwała 
zmieniająca w/w uchwałę Nr 325/XLII/2014 z dnia 30 września 2014 r. wymaga wprowadzenia zmian 
w celu dostosowania lokalnych szkół i placówek (utworzenie z dniem 1 września 2017 r. zespołów szkolno-
przedszkolnych). Zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela organ prowadzący placówki może określić przypadki 
w jakich nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, można obniżyć tygodniowy wymiar 
godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia. Organ prowadzący określa również tygodniowy 
obowiązujący wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) tj. pedagoga, 
psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz nauczyciela wspomagającego. Przedstawiony projekt 
uchwały będzie uzgodniony z organami związkowymi.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2017

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 5 czerwca 2017 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkolno-
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno oraz określenie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1379 z późn. zm.)

Informacja o zgłaszającym

Nazwa i adres podmiotu

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu

E-mail

Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
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