
UCHWAŁA NR LXII/529/2022 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 
funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w gminie Nowa 

Dęba 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559[1] ), art. 30 ust. 6 i 6a i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762[2] ) 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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416[3] ) po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVI/117/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na 
nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w gminie Nowa Dęba, począwszy od roku 
szkolnego 2022/2023 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6) mentora,", 
2) § 6 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) opiekun stażu - 3%", 
3) w § 6 ust. 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) mentor - 3%,". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Kultury. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
  

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Damian Diektiarenko 

 
 

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 
poz. 1079 i poz. 1561. 

[2]  Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz 935 , poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730. 
[3]  Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane 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, poz. 1587, z 2020 r. 
poz. 1491, z 2022 r. poz. 1057, poz. 1798. 
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