
UCHWAŁA NR XLVIII/356/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków 

Na podstawie art. 30 ust.6 i 6a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miejska 
w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r.  w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Prószków ( Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego z 2019r. poz.2852) wprowadza się następującą zmianę: 

§ 9.  

otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela odbywającego    
      staż na stopień nauczyciela mianowanego, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskał   
     stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela  
      mianowanego, przez okres sprawowania tej funkcji, jednakże nie dłużej niż do                               
      31 sierpnia 2027 r. przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości   80 zł  miesięcznie. 

2. Nauczycielowi sprawującemu funkcję mentora przysługuje w okresie pełnienia funkcji dodatek 
funkcyjny w wysokości 80 zł miesięcznie. 

3. W przypadku sprawowania funkcji mentora lub opiekuna stażu nad co najmniej dwoma 
nauczycielami, przysługuje jeden łączny dodatek funkcyjny w wysokości   100 zł  miesięcznie.”. 

§ 2.  

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
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§ 3.  

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i ma zastosowanie do ustalania dodatków do wynagrodzeń przyznawanych od dnia   1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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