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Projekt 

 

 

Uchwała Nr …..  

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

z dnia ….. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych  
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Ustrzyki Dolne. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.)  
w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  

Zmienia się brzmienie § 8 ust. 1 uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne, w ten sposób, że: 

1.  litera e) otrzymuje następujące brzmienie: 

„e) funkcję opiekuna stażu w wysokości 90 zł za jednego stażystę,” 

2.  po lit. e) dodaje się lit. f) o następującym brzmieniu: 

„f) funkcje mentora w wysokości 90 zł za jednego nauczyciela początkującego.” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i ma moc obowiązującą od 1 września 2022 roku. 
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Uzasadnienie 

 

Zmiana uchwały jest konieczna ze względu na wprowadzenie nowego 
systemu awansu zawodowego nauczycieli, a tym samym utworzeniu stanowiska 
mentora. Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu dyrektor szkoły 
przydziela mentora zgodnie z obowiązującym od 1 września brzmieniem art. 9ca 
ust.11 Karty Nauczyciela. Na wniosek związków zawodowych została zmieniona 
również kwota dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu.  

Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 listopada 
2018 r w Rozdziale 1. Postanowienia wstępne w § 2 ust.4 uchwały nr III/22/18  
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Ustrzyki nie określa dodatku funkcyjnego dla mentora.  
W związku z czym należy uaktualnić uchwałę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  
 


