
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/240/2018 

RADY GMINY KOLNO 

z dnia 17 września 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół 

i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kolno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Rada Gminy Kolno uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych w wymiarze 22 godzin tygodniowo. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/98/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 

ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolno. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Krystyna Krasuska 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 października 2018 r.

Poz. 4201



 

 

UCHWAŁA NR LIII/281/2022 

RADY GMINY KOLNO 

z dnia 27 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,  

i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolno 

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, 1005 i 1079) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 935 i 1116)  

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/240/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Kolno § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 

z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w wymiarze 

22 godzin tygodniowo.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krystyna Krasuska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 4244
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