
UCHWAŁA NR XXXIII/294/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 27 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 roku 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zmianami/ oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1762 z późn. zmianami/ Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje : 

§ 1.  

W Uchwale Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz  określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zmienionej uchwałą Nr 
XXXII/289/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w § 1 uchyla się ust. 2 i ust. 3. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 
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