
UCHWAŁA NR LXI/446/2022 
RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/397/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów 
pedagogicznych i logopedów zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022r. 
poz. 935 i poz. 1116 i poz. 1700) po zasięgnięciu opinii związkach zawodowych,  Rada Miasta Brzeziny 
uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIV/397/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów 
i wicedyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć dla pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i logopedów 
zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4132) w § 2 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: „§ 2.7 Ustala 
się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga specjalnego w wysokości 22 godzin.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Grzegorz Maślanko 
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