
Uchwała Nr 474/XXI/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 826/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 
15 października 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji 
wymienionych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy 
obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, a także określenia przypadków 
w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można 

obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki 
i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Lublin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 
i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 
7 pkt 2 i art. 42a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
W uchwale nr 826/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 

2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz 
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji wymienionych zajęć dla 
dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska 
kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także 
określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym 
wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
oraz warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Lublin wprowadza się następujące zmiany: 

w § 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
"sprawowania funkcji społecznych w Zarządzie Miejskiego Szkolnego 
Związku Sportowego w Lublinie". 

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 
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§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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