
UCHWAŁA Nr XXXVII/302/23 
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 6 marca 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 
oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, 
zmienioną uchwałą nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r., zmienioną 
uchwałą Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. oraz zmienioną uchwałą 
Nr X/94/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art 34a ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1. § 5 uchwały Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. otrzymuje 
brzmienie: „1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję mentora lub opiekuna stażu przysługuje dodatek w 
wysokości 46 zł. 

2. W przypadku sprawowania funkcji mentora lub opiekuna stażu nad więcej niż jednym nauczycielem 
przysługuje jeden dodatek w wysokości 84 zł. 

3. Dodatek nie przysługuje w okresie przerwy (urlop zdrowotny, urlop bezpłatny lub w przypadku, gdy w 
ciągu roku szkolnego nieprzerwana absencja spowodowana niezdolnością do pracy spowodowana chorobą 
przekracza 50 dni) w sprawowaniu ww. funkcji.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie 

Potrzeba regulacji wynika z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
do obecnie obowiązujących przepisów prawa, 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 2022 r. 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. Dodać należy, iż funkcja opiekuna stażu zgodnie z zapisami ustawowymi będzie 
obowiązywała do 31 sierpnia 2027 r. Powyższa zmiana weszła w życie z dniem 1 września br. i od tej daty 
nauczyciele, którzy pełnią funkcję mentora, są uprawnieni do dodatku funkcyjnego. W związku z tym 
konieczne jest przyjęcie, że uchwała dotycząca regulaminu wynagradzania musi uwzględniać uprawnienie 
mentora do dodatku funkcyjnego od początku roku szkolnego 2022/2023. W związku z tym konieczne jest 
przyjęcie mocy wstecznej uchwały. 
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