
Zarzqdzenie Nr 72118
Bu rm istrza Gm iny i M iasta Czenrvion ka-Leszczyny

z dnia 26 lutego 2018 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czeruvionce-Leszczynach w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniiek
tygodniowego, obowiqzkowego wymiaru godzin zajg6 dyrektor6w szkol
i przedszkoli, nauczycieli, kt6rzy obowiqzki kierownicze pelniq w zastgpstwie
nauczycieli, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiqzkowego wymiaru zaiqe pedagog6w, psycholog6w, logoped6w,
terapeut6w pedagogicznych i doradc6w zawodowych zatrudnionych
w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina
i M iasto Czenrionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.
z2016r.,poz. 1817 zp62n. zm.), w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaly nr 1X138/15 z dnia
26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci po2ytku publicznego
i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2O16r., poz. 1817 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego z 201 5r. poz. 3888)

zar,Adzam co nastqpuje:

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obnizek tygodniowego, obowiqzkowego wymiaru godzin zajq6 dyrektor6w
szk6l i przedszkoli, nauczycieli, kt6rzy obowiqzki kierownicze pelniq
w zastepstwie nauczycieli, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze oraz
tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zajg6 pedagog6w, psycholog6w,
logoped6w, terapeut6w pedagogicznych i doradc6w zawodowych
zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Le szczyny.
Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 5 marca 2018r. do
11 marca2018r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. z2016r.,poz. 1817 zp62n.zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje
data wplywu do Urzgdu Gminy i Miasta),

2) pocAa elektroniczna na adres e-mail ed@czerwionka-
leszczvnv.com. pl
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3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 431 17 60,
W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje
pozazqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie,
konsultacje mogq miec formg bezpoSredniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny
jest Wydzial Edukacji Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Niepzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w g 1 ust. 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.

s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistz zalqcza wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s4

Wykona n ie Zazqdzenia powie zam Naczeln ikowi Wydzialu Ed u kacji.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Proiekt
Uchwala Nr

Rady Mielskiei w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ............,.,.....

w sprawie: za6ad udzielania i rozmiaru obniiek tygodniowego, obowiQzkowego wymiaru
godzin zaje6 dyrektor6w szk6l i przedszkoli, naucrycieli, kt6zy obowiazki kierownicze petniq

w zastepstwie nauczycieli, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiazkowego wymiaru zajec pedagog6w, psycholog6w, logoped6w, terapeut6w

pedagogicznych i doradc6w zawodowych zatrudnionych w szkolach i pzedszkolach, dla
kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 t. poz. 1875 z p62n. zm.) o,az arl. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2
i pkt 3b, w zwiqzku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
22017 r. poz. 1189 z p62n. zm.) po zaopiniowaniu ptzez organizac.je zwiqzkowe,

Rada Miejska w Czemionce-Leszcrynach
uchwala, co nastqpuje:

s1.

1 . Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoly lub przedszkola obniza sig tygodniowy obovyiezkowy

wymiar godzin zajQ6, zgodnie z ustaleniami zawartymi w poni2szej tabeli:

Lp. Stanowisko Zasady udzielania obnizki Rozmiar obni2ki
(liczba oodzin)

1. Dyrektor szkoly liczqcej:
a) do 8 oddzial6w 12
b) od I do 11 oddzialow 13
c) od 12 oddzial6w 15
2. Wicedyrektor szkoty liczacei:
a) od 12 do 16 oddzial6w 10
b) od 17 oddzial6w 12
3. Dvrektor orzedszkola liczaceqo:
a) do 5 oddzial6w 16
b) od6doSoddzial6w 17
c) od 9 oddzial6w 19
4. Wicedvrektor ozedszkola liczaceoo:
a) od6doSoddzial'5w 12
b) od I oddzial6w 14

2. Ustalonego w ust. 1 tygodniowego wymiaru obnizki godzin, udziela sie trkze nauczycielowi,

pelniqcemu obowiezki kierownicze w zastepstwie nauczyciela, kt6remu powiezono stanowisko

kierownicze, poczElwszy od pierwszego dnia miesiqca nastepujqcego po miesiEcu, w kt6rym

nauczyciel rozpocznie pelnienie tej funkcji.



s2.

Ustala sig tygodniowy, obowiqzkowy wymiar godzin zaiee dla pedagog6w, psycholog6w, logoped6w,

terapeut6w pedagogicznych oraz doradc6w zawodowych, zatrudnionych w szkolach i przedszkolach

prowadzonych pzez Gmine i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w .i,{{/mia%e 22 godzin tygodniowo.

s3.

Traci moc Uchwala Nr XXXI/268/05 Rady Mie,iskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia

2005 r. w sprawie udzielania i rozmiar6w zni2ek tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin

dyrektor6w iwicedyrektor6w oraz tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zajec nauczycieli o r62nym

tygodniowym obowiqzkowym wymiaze godzin a takze tygodniowego obowiEzkowego wymiaru zajQc

dla pedagogow, psycholog6w, i logoped6w w szkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina

i Miasto Czerwionka-Leszczyny z p62niejszymi zmianami.

s4.

Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ss.

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku U.zedowym Wojew6dztwa Slaskiego i wchodzi w 2ycie

z dniem 1 wzesnia 2018 r.
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