
                                                                                                             

                                                                                   

UCHWAŁA NR XLV/309/2022      

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 30 sierpnia  2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr X/79/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia   6 września  

2019 r. w sprawie   przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin 

 

 

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 ze zm.) i art. 30 ust.6 i ust.6a w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z  

dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  ( Dz. U. 2021 poz. 1762 ze zm.) Rada Miejska 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 

prowadzonym przez Gminę Sochocin stanowiącym załącznik do  uchwały Nr X /79/2019 Rady 

Gminy Sochocin z dnia  6 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin  

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 ust.5 pkt 1 otrzymuje brzmienie;” sprawowania funkcji opiekuna stażu, mentora, doradcy 

metodycznego lub nauczyciela – konsultanta w wysokości 5% ich wynagrodzenia 

zasadniczego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

  z mocą obowiązującą  od 1 września 2022 r. 

  

 

                            

 

 



                                                                                                             

UZASADNIENIE  

UCHWAŁY NR XLV/309/2022 

RADY  MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr X/79/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 września  

2019 r. w sprawie   przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin 

 

Zgodnie  z art. 30 ust. 6 i ust. 6a  ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r., poz. 1762 ze zm.) 

organ prowadzący określa  dla nauczycieli, w drodze regulaminu min. wysokość stawek 

dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1, pkt 2 oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 

dodatków. Zgodnie z dyspozycją art. 91 d pkt 1 w/w ustawy kompetencje organu prowadzącego 

określone w/w artykule wykonuje Rada Gminy. 

W związku z  ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2022 poz. 1730) oraz  wynikającą z niej koniecznością zmiany     

§ 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy, które  wprowadza do 

katalogu funkcję mentora należy dostosować zapisy  Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin stanowiącym 

załącznik do  uchwały Nr X /79/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia  6 września 2019 r.  

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin.  

 

       

  

 


