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

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY BRODNICA 

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

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenie tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz 
art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3  oraz art. 42a ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. 
poz. 935 i 1116) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/236/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 
2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz określenie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 2284), w §1 
ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela 
pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty 
pedagogicznego, doradcy zawodowego wynosi 22 godziny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą 
obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Tomasz Nowakowski 
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UZASADNIENIE 

I. Przedmiot regulacji.  
Przedmiotem uchwały jest zmiana uchwały (Nr XXXVIII/236/18 Rady Gminy 
Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r.) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenie tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli – w §1 ust.1.  
Ustalenie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, dla których normy takie nie zostały ustalone w ustawie Karta 
Nauczyciela. 
II. Omówienie podstawy prawnej:  
Zgodnie ze zmienionym brzmieniem przepisu art. 42  ust. 7 pkt 3 b, w 
brzmieniu obowiązującym od 27 maja 2022 r. organ prowadzący szkołę 
określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli  pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców  zawodowych, z tym że wymiar ten nie może 
przekroczyć 22 godzin.  
Art. 42 ust. 7 pkt 3 b mówi, że organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:  
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:  
b) 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. 
Art. 91d. pkt 1 mówi, że w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu 
prowadzącego określone w art. 42 ust. 7 - wykonuje odpowiednio: rada 
gminy. 
Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym:  
1. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował projekt 

pozytywnie – pismo z dnia 23.06.2022r, które wpłynęło do Urzędu Gminy 
Brodnica dn. 24.06.2022r.,  

2. Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty w Brodnicy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – pismo z 
dnia 24.06.2022r., które wpłynęło do tut. Urzędu Gminy Brodnica dnia 
28.06.2022r.  

III. Uzasadnienie merytoryczne.  
Zmiana ustawy Karty Nauczyciela wprowadziła obowiązek ustalenia wymiaru 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru zatrudnienia pedagoga specjalnego 
określając górną granicę wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin dla tego nauczyciela - na 22 godziny tygodniowo. W związku z 
powyższym wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla 
pedagoga specjalnego określa się na 22 godziny - podobnie jak pozostałych 
nauczycieli specjalistów. W katalogu stanowisk, którym tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć określa organ prowadzący. Na dzień 
dzisiejszy nie ma nauczycieli zatrudnionych na tym stanowisku w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica. 
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https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-06-2022&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-06-2022&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-06-2022&qplikid=2#P2A61


IV. Ocena skutków regulacji.  
Brak. 
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