
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 27 października 2022 r. 

 NR 248/XXXVIII/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXXVI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 22 września 2022 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie 

rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych  w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Smyków 

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                            
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c w związku z art. 91d pkt 1                                 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze późn. zm.)                      
Rada Gminy Smyków uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 244/XXXVI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 22 września 2022 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019r.  w sprawie rozmiaru                          
i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, zatrudnionych  w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Smyków § 3 otrzymuję następujące brzmienie: 

„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego                                             
i wchodzi w życie od dnia 1 września 2022 r.”. 

§ 2. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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UZASADNIENIE 

Uchwała zostaje podjęta, z uwagi na wskazany przez Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. błędny zapis dotyczący terminu obowiązywania 
uchwały, określony w §3 Uchwały Nr 244/XXXVI/2022 Rady Gminy Smyków  
z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Smyków  
z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych   
w przedszkolu, szkołach  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smyków.  
W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest zasadne. 
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