
 

 

UCHWAŁA NR 47.384.2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 29.234.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r.  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 

Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1798)  

Rada Miejska  

uchwala: 

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice, 

stanowiącym załącznik do uchwały nr 29.234.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 8 ust. 1 pkt 2 Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę 

Krzepice dodaje się lit. e w następującym brzmieniu: 

e) mentora 

2. W § 8 ust. 6 Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę 

Krzepice dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu: 

5) mentora wynosi 100 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Roman Kudelski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 8869
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