
                        PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR ..................../2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia ……………..…… 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia  
2018 r. w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków 
przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 
kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt. 

     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 z późn. zm.) art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku  
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1762 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. 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. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

   § 1. W Uchwale nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018r. w 
sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych 
dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania 
nagród – dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Przemęt w § 5 ust. 3  dodaje się pkt. 4 o następującym brzmieniu: 
„4) mentora – za każdego nauczyciela powierzonego opiece w wysokości 4% kwoty 
bazowej.” 

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.  
 
 § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2022 r.   
 
  

Przewodniczący 
Rady Gminy 

 
 

Elżbieta Wita 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr .…/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia …………… 2022 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. 
w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych 
dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania 
nagród – dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Przemęt. 

W związku ze zmianami w ustawie – Karta Nauczyciela, wprowadzonymi  
z dniem 1 września 2022 r. ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1730) w zakresie 
awansu zawodowego nauczycieli, w tym wprowadzeniem w art. 9ca ust. 11-13 ustawy 
– Karta Nauczyciela funkcji mentora, którego zadaniem będzie wspieranie na bieżąco 
nauczyciela początkującego w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, zmienione 
zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia  
2005 r. 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. z 2014 r. 
poz. 416, z późn. zm.), w którym w § 5  pkt 2 lit. c, w miejsce dotychczasowego dodatku 
funkcyjnego dla opiekuna stażu, wprowadzono dodatek funkcyjny dla mentora. 
Jednocześnie w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia  
2022 r. zmieniającego 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) w okresie do dnia 31 sierpnia 2027 r. zachowano 
uprawnienie do dodatku funkcyjnego w odniesieniu do nauczycieli, którym powierzono 
sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień 
nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1-5 cyt. ustawy z dnia  
5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższa zmiana zgodnie z zapisami art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela 
poddana została procedurze uzgadniania z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Przemęcie, który pismem nr ZO.ZNP.P/20/2022 z dnia 27 października 
2022 r. wydał  uzgodnienie. 

Art. 5  ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461) stanowi, iż przepisy 
art.4 ww ustawy nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej 
mocy obowiązującej, ale tylko „jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie 
stoją temu na przeszkodzie”. 

Konieczności podjęcia przedmiotowej uchwały od 1 września 2022 r. jest 
argumentowana zachowaniem norm wynikających z przepisu aktu prawa powszechnie 
obowiązującego, ustalającego nowe stanowisko/funkcję mentora, wymagające 
określenia dla niego wysokości dodatku funkcyjnego, którego ustalenie należy do 
kompetencji organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  


