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z dnia 8 września 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 8 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/309/21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie
ustalenia 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 ze
specjalnego funduszu nagród
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, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116) w zw. z § 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 i 922, z 2015 r.
poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, 1587 i 2441, z 2020 r.
poz. 1491, z 2021 r. poz. 787 oraz z 2022 r. poz. 1057 i 1798), Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIX/309/21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie ustalenia 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 ze specjalnego funduszu nagród
w § 6 ust 1 pkt 3 słowa „opiekuna stażu" zastępuje się słowem „mentora".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zmieniającą przepisy
dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, dotychczasowa funkcja opiekuna stażu została zastąpiona
funkcją mentora, który sprawuje merytoryczną opiekę nad nauczycielem odbywającym staż na kolejny
stopień awansu zawodowego. Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie obwiązującego regulaminu do
aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Powyższe zmiany przedłożono do konsultacji Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, oddział Oborniki
Śląskie zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 2019 r. poz.
263).
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