
UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2022 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009r. 
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 30 ust.6 i ust. 6a, art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 4 uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie 
ustalenia dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze 
specjalnego funduszu nagród wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) mentorom”.; 

2) w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) za pełnienie funkcji mentora” - 4% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem 
pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego”.; 

3) ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: „Nauczyciel może być opiekunem stażu lub mentorem więcej niż 
jednego nauczyciela. W takim przypadku dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 5 pkt 3 i 4, 
przysługuje za każdą osobę odbywającą staż lub przygotowanie do zawodu nauczyciela powierzoną opiece 
danemu nauczycielowi”.; 

4) ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: „Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu lub mentora 
nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu lub przygotowania do zawodu nauczyciela przez 
nauczyciela, nad którym pełniono opiekę”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 
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