
UCHWAŁA Nr XL/40/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 10 sierpnia 2022 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935 oraz 1116) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/6/2009 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie udzielania 

i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki 

(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 44, poz. 946, zmiana: Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2018 r. poz. 3632 i z 2020 r. 

poz. 4418) wprowadza się następującą zmianę: 

1) W załączniku nr 3 o nazwie: tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie 

wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela dodaje się:  

 - poz. nr 5: stanowisko – pedagog specjalny; tygodniowa liczba godzin obowiązującego wymiaru zajęć  – 22, 

 - poz. nr 6; stanowisko – terapeuta pedagogiczny ; tygodniowa liczba godzin obowiązującego wymiaru zajęć -

 22. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.   

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1762 ze zmianami) i wprowadzeniem od roku szkolnego 2022/2023 nowego stanowiska - pedagog 

specjalny oraz nałożeniem obowiązku ustalenia przez organ prowadzący tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć, należy dokonać zmiany w dotychczasowej uchwale Nr XVIII/6/2009 Rady Powiatu 

z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki. Proponowany tygodniowy wymiar zajęć dla pedagoga 

specjalnego i terapeuty pedagogicznego wynosi 22 godziny i jest taki sam jak określony wcześniejszą uchwałą  

dla pozostałych specjalistów .  

Wprowadzone zmiany zostały skonsultowane z przedstawicielami związków zawodowych.  

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


