
UCHWAŁA NR XL/243/2022 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 30 września 2022 r. 

w spawie zmiany uchwały Nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli 

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, 583, 1005 i 1079), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), po przeprowadzonych 
uzgodnieniach ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 4373) 
§ 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu lub mentora, 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 100 zł miesięcznie.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez 
Gminę Zbójno. 

§ 3. Przepis uchwały zmienionej w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą ma zastosowanie do 
ustalania wysokości wynagrodzeń należnych od dnia 1 września 2022 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w spawie zmiany uchwały Nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego 
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym 
stanem prawnym: 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2022 r., poz.1730) wprowadziła nowe kategorie nauczycieli oraz funkcje przez nich pełnione, tj. 
funkcję mentora oraz kategorię nauczyciela początkującego w miejsce nauczyciela stażysty i kontraktowego. 

W związku z powyższym niezbędne stało się wprowadzenie zmian do treści Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. 

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych: 

Nie dotyczy. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, 
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Z uwagi na przedmiot regulacji uchwała podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe, zgodnie 
z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854). 
Pozytywne opinie wyraziły Związek Nauczycielstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu i Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Golubiu - Dobrzyniu. 
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