
UCHWAŁA NR XXXVI/260/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/231/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolu 

i gimnazjum prowadzonych przez gminę oraz zmiany uchwały nr XXXV/241/13 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy 

i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze 

w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum prowadzonych przez gminę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 poz. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 534, poz.645) i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 
1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, 
poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. 
Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. Nr 908, 1544), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/231/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, 
przedszkolu i gimnazjum prowadzonych przez gminę, zmienionej uchwałą nr XXXV/241/13 Rady Gminy 
Nowe Ostrowy z dnia 28 sierpnia 2013 roku §9 otrzymuje brzmienie: „§9.  Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2013 r. ”

§ 2. W uchwale nr XXXV/241/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie 
zmiany uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących 
funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum prowadzonych przez gminę §3 
otrzymuje brzmienie: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r. ”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, 
z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r. ”

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2013 roku.

W związku z informacją uzyskaną z Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi, dotyczącej ujednolicenia podejmowanychw tym zakresie uchwał przez Rady
Gminy ustalono, że uchwały tego typu podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Id: F64C6DDC-221A-4FFE-948C-37EC42D8CD53. Podpisany Strona 1




