
ZARZĄDZENIE NR 60/2022 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały 

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. Śl. Nr 250 poz. 3857) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno zmieniający 
uchwałę 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 26 lipca 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na 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 o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 1057). 

§ 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 zgodnym z wzorem 
określonym załącznikiem 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 Sekretarzowi. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 lipca 2022 r. 

 

 

UCHWAŁA NR __/__/2022 

RADY GMINY MIEDŹNO 

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

zmieniająca uchwałę 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno  

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 208/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 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.) (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3908 i z 2019 r. poz. 2925) w § 5, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem; 

2) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) pedagog specjalny - 20 godzin.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2022 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2022

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 21 lipca 2022 r.
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Uzasadnienie 

W związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dla: 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. 

Uchwałą Nr 208/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r. określono tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla wymienionych specjalistów, za wyjątkiem pedagogów specjalnych. 

Nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 27 maja 2022 r. wprowadzono obowiązek ustalenia pensum także dla 

pedagogów specjalnych. 

W związku z powyższym proponuje się, by tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 

pedagogów specjalnych określić, jak w projekcie uchwały. Projekt uchwały podlega procedurze 

przeprowadzenia konsultacji społecznych i opinii związków zawodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4E168B79-160E-4F1C-9AC8-5D97CFF4CACF. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2022 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały zmieniającego uchwałę 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.) 

Termin konsultacji od dnia 26 lipca 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. 

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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