
Uchwała nr 364 / LII / 2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia 29 września 2022 roku 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto Gostynin 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), Rada Miejska w Gostyninie, 

uchwala co następuje: 

§ 1 

 

W Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i 

warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin, będącym 

załącznikiem do uchwały nr 404/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 

2018 r., w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji mentora lub opiekuna stażu 

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości – 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3 

 

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

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

        Andrzej Hubert Reder 



UZASADNIENIE 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący 

jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia określa 

dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu: 

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

z zastrzeżeniem art. 33 i 34 Karty Nauczyciela; 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3; 

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, o 

ile nie zostały one określone w Karcie Nauczyciela lub w odrębnych przepisach. 

 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 1798) dodano, że dodatkiem 

funkcyjnym objęci są również nauczyciele, którym powierzono stanowisko mentora. 

 

 

 


