
Uchwała Nr LXIV/371/2022 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/171/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 maja 2020 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, w związku 
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1762), § 5 w pkt 2 lit. c 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 ze zm.) oraz § 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające 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. z 2022 r. poz. 1798), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje: 

§ 1  

W załączniku do uchwały Nr XXVIII/171/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 maja 2020 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin wprowadza się następujące 
zmiany § 5. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„ 3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji 
wychowawcy klasy, dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, nauczyciela 
doradcy metodycznego, opiekuna stażu oraz mentora, według stawek określonych w tabeli nr 2. 

Tabela nr 2 dodatków funkcyjnych dla nauczycieli 

Lp. Powierzona funkcja Stawka dodatku w 
złotych 

1. Wychowawca klasy 300 
2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem 

przedszkolnym 
200 

3. Doradca metodyczny 800 
4. Opiekun stażu (do dnia 31.08.2027 r.) 70 
5. Mentor 70 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Maciej Krygrowski 


