
                                                                                                             

UCHWAŁA NR XLIII/302/2022      

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia  28 marca  

2018 r. w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów  pedagogicznych i doradców 

zawodowych 

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 ze zm.) i art. 42 ust.7 pkt 3 lit. b w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z  dnia 

26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  ( Dz. U. 2021 poz. 1762 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 

co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia  28 marca 2018 r. w sprawie  

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów  pedagogicznych i doradców zawodowych  wprowadza się następujące 

zmiany: 

 1) W tytule uchwały wyrazy pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów  

pedagogicznych i doradców zawodowych   zastępuje się wyrazami pedagogów, pedagogów 

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

2) w § 1 po punkcie 5  dodaje punkt 6 w brzmieniu: 

    „ 6)  22 godziny na stanowisku pedagoga specjalnego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

 i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

  

 

                              

 

 

 



                                                                                                             

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XLIII/302/2022 

RADY  MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia  28 marca  

2018 r. w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów  pedagogicznych i doradców 

zawodowych 

Zgodnie  z art. 42 ust.7 pkt 3 lit. b ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r., poz.  1762 ze 

zm. ) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.  

Zgodnie z dyspozycją art. 91 d pkt 1 w/w ustawy kompetencje organu prowadzącego określone 

w/w artykule wykonuje Rada Gminy. 

W związku ze zmianą art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b wprowadzoną ustawą z dnia  12 maja  2022 r.  

o  zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2022 r. poz.  

1116), która rozszerza katalog stanowisk o  pedagoga specjalnego należy zaktualizować zapisy 

uchwały nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów zajęciowych i doradców zawodowych. W związku z powyższym 

uzasadnieniem  przedkładam uchwałę zmieniającej uchwałę Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy 

Sochocin z dnia  28 marca 2018 r. w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów  pedagogicznych  

i doradców zawodowych. 

 

 

  

       

 

 

 

 


