
UCHWAŁA NR 349/LII/22 
RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 29 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  – 
Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki w § 6 po pkt 3 dodaje się 
pkt 4 w brzmieniu: „4) mentor – 100 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Kilbach 

 



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst 
jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli, w drodze 
regulaminu m.in. wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 tego przepisu, w tym dodatku 
funkcyjnego. 

W związku z wprowadzonymi od dnia 1 września 2022 r. zmianami do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), dotyczącymi awansu zawodowego 
i powołania funkcji mentora, tj. nauczyciela przydzielanego jako opiekuna nauczycielowi odbywającemu 
przygotowanie do zawodu,  oraz w związku z treścią  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie 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. 2022 poz. 1798), konieczne jest ustalenie dodatku dla 
nauczyciela pełniącego tę funkcję. 

Zgodnie z treścią art. 91 d pkt 1 ww. ustawy – Karta Nauczyciela, w przypadku szkół i placówek 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego 
określone w 42 ust. 7 tej ustawy wykonuje Rada Powiatu. 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe właściwe dla oświaty. 

Wobec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

  

Grażyna Kilbach 
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