
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

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

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia 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 szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, 6a i art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia 
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 szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, zmienionej uchwałą Nr XXVII/270/2016 z dnia 
28 listopada 2016 r., uchwałą Nr IX/94/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Nr XII/119/2019 
z dnia 26 września 2019 r. wprowadza się następującą zmianę: 

1) w Rozdziale 3 w ust. 4 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:       

„5) mentora - 2,5 % kwoty bazowej za każdą powierzoną osobę.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 3.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Kultury. 
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§ 4.  

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

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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