
 

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały  

Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie zamiany uchwały Nr LI/311/2018 Rady 

Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach prowadzonych 

przez powiat myszkowski. 

 

.        
Zarząd Powiatu w Myszkowie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe 
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3  
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania 
propozycji zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie 
zamiany uchwały Nr LI/311/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 
2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego 
w szkołach prowadzonych przez powiat myszkowski. 
 

Projekt uchwały i formularz propozycji zmian dostępny jest na stronie internetowej 
Powiatu Myszkowskiego: www.powiatmyszkowski.pl 
Ewentualne propozycje zmian proszę przekazywać:  
 

− pocztą elektroniczną na adres: es@powiatmyszkowski.pl; 

− pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Wydział Edukacji, 
Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków; 

− bezpośrednio do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, pok. 510, 
V piętro. 

 
 

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały  

upływa z dniem 30 czerwca 2022 roku 

 

 
Załączniki: 

1. projekt uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie zamiany uchwały  
Nr LI/311/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego 
w szkołach prowadzonych przez powiat myszkowski. 

2. Formularz propozycji zmian do projektu. 

 
 
 
 
 

 

mailto:es@powiatmyszkowski.pl


Formularz propozycji zmian projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie  
w sprawie zamiany uchwały Nr LI/311/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 

26 kwietnia 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli obowiązującego w szkołach prowadzonych  

przez powiat myszkowski. 
 

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje 
 

Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi/ funkcja zgłaszającego w organizacji 
pozarządowej 
 
 

Dane teleadresowe organizacji (adres do korespondencji, telefon, e-mail) 
 
 
 

Propozycje zmian do projektu przedmiotowej uchwały 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie dokonania zmiany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje 
 
 
 

 

-Dziękujemy- 



 
PROJEKT 

 

UCHWAŁA   NR    /     /2022 

Rady Powiatu w Myszkowie 

z dnia ……………… 2022 roku 

 

w sprawie zamiany uchwały Nr LI/311/2018 Rady Powiatu w Myszkowie  

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli obowiązującego w szkołach prowadzonych  

przez powiat myszkowski. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b oraz 

art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myszkowie uchwala  

co następuje 

 

§1. W uchwale Nr LI/311/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego  
w szkołach prowadzonych przez powiat myszkowski, w § 5 w ust. 2 punkt b 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„b) dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych wynosi 20 godzin.” 
 
§2. W pozostałym zakresie uchwala Nr LI/311/2018 Rady Powiatu w Myszkowie  
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli obowiązującego w szkołach prowadzonych przez powiat myszkowski nie 
ulega zmianie. 
 
§3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie. 
 
§4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. 
 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY   NR   /     /2022 

RADY POWIATU W MYSZKOWIE  

z dnia  …………………. 2022 roku 

 

w sprawie zamiany uchwały Nr LI/311/2018 Rady Powiatu w Myszkowie  

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli obowiązującego w szkołach prowadzonych  

przez powiat myszkowski. 

 

W ustawie z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw, opublikowanej dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1116), w art. 2 wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela. Ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b tejże ustawy, do wyliczenia 

stanowisk, którym organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dodał stanowisko pedagoga specjalnego. 

W związku z tym, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do uchwały  

Nr LI/311/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach 

prowadzonych przez powiat myszkowski, w której w § 5 w ust. 2 w pkt b dodano 

stanowisko pedagoga specjalnego. 

Powyższy przepis ustawy Karta Nauczyciela będzie obowiązywał od roku 

szkolnego 2022/2023.  

Zgodnie z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), określenie  tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

należy do  kompetencji Rady Powiatu.   

Przedmiotowa uchwała Rady Powiatu w Myszkowie jest zaliczana do aktów 

prawa miejscowego, w związku z tym podlega konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi. W tym celu przygotowano zaproszenie do wzięcia udziału przez 

organizacje pozarządowe w konsultacjach i formularz propozycji zmian do projektu 

uchwały.  

Ponadto, na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku  

o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2022  r., poz. 854) należy wystąpić o opinię 

projektu uchwały do reprezentatywnych organizacji związkowych w Polsce, tj. NSZZ 

„Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskiego Porozumienie 

Związków Zawodowych. 

 

 

 

 

 


