
UCHWAŁA NR XXXIX.298.2022 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 14 października 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XII.90.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

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 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych Rada Gminy 
Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XII.90.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 529), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nauczycielowi początkującemu, w rozumieniu ustawy - Karta Nauczyciela, dodatek motywacyjny 
może być przyznany po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.”; 

2) w § 11 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu lub mentora - w wysokości 100 zł za każdego nauczyciela 
odbywającego staż lub przygotowanie do zawodu”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Jachym 
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