
UCHWAŁA NR LI/331/2022 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. „b” w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z pózn. zm.)  w związku z art. 29 ustawy z dnia 
12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1116), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju  
 uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój w wysokości 22 godzin tygodniowo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 3. Tracą moc uchwały: 

– Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
nauczycieli, 

– Nr XXXIX/259/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/256/2017 Rady 
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli 

– Nr L/316/2022 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2022 roku. 

 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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