
 

 

UCHWAŁA NR LIX/755/2022 

RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY 

z dnia 29 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki  

pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających  

ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw” 

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, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 30 ust. 6 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 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) oraz 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 

wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.1)) w uzgodnieniu  

ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Miejska w Nidzicy uchwala co następuje: 

§ 1. W Załączniku nr 1 „Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 

wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” do Uchwały Nr LI/713/2018 Rady 

Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” 

(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1712 oraz z 2019 r. poz. 5992) dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 10 ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) Funkcja opiekuna stażu/mentora - 100 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy 

Tadeusz Danielczyk 

 

                                                      
1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 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. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 października 2022 r.

Poz. 4317
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