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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość, 
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

w Gminie Hyżne 

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 póz. zm.),  art. 30 ust. 6, 6a,  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 póz. zm.) i § 1 pkt 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. z 2022 r., poz.1798) po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Hyżne uchwala co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XLVI/318/18 z dnia 18 października 2018 r. ( z późniejszymi zmianami) 
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania 
dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) funkcję opiekuna stażu w wysokości – 100 zł,”; 

2) w § 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) funkcję mentora  w wysokości – 100 zł.”. 

§ 2. Pozostała treść  ww. uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 września 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela i innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1730) dokonano zmian w awansie zawodowym nauczycieli. Z dniem 1 września 2022 roku dla nauczycieli 
odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela mentora. Dotychczasowa 
uchwała Rady Gminy Hyżne w sprawie regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki 
przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie uwzględnia dodatku 
funkcyjnego dla nauczyciela realizującego obowiązki mentora. 

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność zaktualizowania treści Uchwały Nr XLVI/318/18 z dnia 
18 października 2018 r. (wraz ze zmianą dokonaną Uchwałą NR XIII/91/19 RADY GMINY HYŻNE z dnia 
29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu 
określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne określającej wysokość, szczegółowe warunki przyznawania 
i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne). 

Treść uchwały została uzgodniona z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli z terenu Gminy 
Hyżne. 
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