
UCHWAŁA NR XXXIV/304/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany  uchwały Nr XX/129/2009  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / 
Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zmianami/ / oraz art. 30 ust. 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zmianami/, Rada Miejska w Kałuszynie 
uchwala, co następuje : 

§ 1.  

W uchwale Nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn zmienionej uchwałami : 
uchwałą Nr V/27/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku, 
wprowadza się następujące zmiany : 

1. w § 4 w ust. 2 pkt  4/ otrzymuje brzmienie : 

„4/ dla dyrektora szkoły – do 80% minimalnej stawki”. 

2. w § 5 w ust.  4 dodaje się punkt 3/ w brzmieniu : 

„3/ powierzenia funkcji mentora – 150 zł miesięcznie”.. 

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr XXXIII/293/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2022 roku 
w sprawie zmiany  uchwały Nr XX/129/2009  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 

27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Kałuszyn 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 
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