
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/386/22 

RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za 

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Dąbrowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, 

poz. 1700 i poz. 1730) Rada Gminy Dąbrowa po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość  

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa zmienionej: 

- uchwałą nr XXXII/227/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

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

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Dąbrowa, 

- uchwałą nr XI/92/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość  

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 2684



- uchwałą nr XII/106/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XXV/169/09uchwałą nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy 

klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Dąbrowa, oraz 

- uchwałą nr XL/347/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki 

pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Dąbrowa,  

wprowadza się następujące zmiany: w § 2 po punkcie „8” dodaje się punkt „9”  

w brzmieniu: 

„9) opiekunie stażu – należy przez to rozumieć także mentora, wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 4. Uchwała ma zastosowanie począwszy od roku szkolnego 2022/2023. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Mariusz Konopa 
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