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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach podstawowych, zespołach 

szkolno - przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/167/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach podstawowych, zespołach 
szkolno - przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 5 ust. 4 słowa "opiekun stażu" zastępuje się słowem "mentor"; 

2) w § 5 ust. 4 w tabeli w pozycji nr 5 słowa "opiekun stażu" zastępuje się słowem "mentor". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

W związku ze zmianą przepisów prawa i wprowadzeniem funkcji "mentora" niezbędna jest zmiana 
uchwały Nr XIX/167/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach podstawowych, zespołach szkolno - przedszkolnych 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce. Zgodnie z art. 30 ust 6a ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) projekt uchwały został uzgodniony ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz z uwagi na to, że stanowi akt prawa miejscowego 
został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały. 
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