Projekt
z dnia 12.09.2022
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ......../2022
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia .................... 2022 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia
29 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1762 z poźn. zm.), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia
29 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych
składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński, wprowadza się zmiany:
1. w § 5 ust. 7 pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zapis: „obowiązuje do dnia
31 sierpnia 2027 roku.”,
2. w § 5 ust. 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „ 3) mentora – w wysokości 40 złotych.”,
3. w § 5 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
„13. Mentor traci prawo do dodatku w przypadku:
1) nieobecności w pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela
trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc,
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2) ustania stosunku pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu
nauczyciela,
3) odwołania nauczyciela z funkcji mentora z innych przyczyn.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Jacek Kowalski
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Uzasadnienie do uchwały Nr ......../2022
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia .................... 2022 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z poźn. zm.),

w związku z art. 12 pkt 11 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) do
kompetencji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego należy uchwalenie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Gnieźnieński.

W związku

z wprowadzeniem

funkcji

mentora

przez

ustawodawcę

w jednostkach oświatowych, zobligowano organ prowadzący do określenia w drodze
regulaminu wysokości stawek dodatku oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków. Zmiany regulaminu zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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