
UCHWAŁA NR XLV/283/2022 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 29 września 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w 

sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Miasto Łaskarzew 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 

r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), § 5 pkt 2 lit. c 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.) i § 2 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające 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) po 

uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miasta Łaskarzew uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Łaskarzew uchwalonym Uchwałą nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 roku 

wprowadza się następujące zmiany : 

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 50% średniego 

wynagrodzenia nauczyciela poczatkującego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2) w § 5 dodaje się punkt 6, który otrzymuje brzmienie: 6) mentor - 100,00 zł; 

3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Dodatek funkcyjny dla stanowisk, o których mowa w § 5 pkt 1-6 

przysługuje również osobie, której powierzono obowiązki w zastępstwie innej osoby; 

4) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1-3 nie wyłącza prawa 

do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 4-6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

          Przewodniczący Rady Miasta 

           Leszek Bożek 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Projekt uchwały stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021r.poz. 1762). Zgodnie z brzmieniem wskazanego uregulowania 

ustawowego organ prowadzący szkołę i przedszkole będący jednostką samorządu terytorialnego, 

uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego, w drodze regulaminu. 

 

Regulacja zawarta w niniejszej uchwale została dostosowana do obowiązujących obecnie przepisów prawa 

oświatowego. Treść uchwały odpowiada aktualnej interpretacji przepisów  

w przedmiotowym zakresie.  

 

Projekt uchwały podlega procedurze opinii związków zawodowych. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

           Leszek Bożek 
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