
UCHWAŁA NR XLIX/334/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek 

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 6 i art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz po uzgodnieniu z właściwymi organizacjami 
związkowymi Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W Uchwale Nr XXIII/242/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania niektórych 
składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 60, poz. 820) § 
2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego – rozumie się przez to minimalną stawkę 
wynagrodzenia osobistego zaszeregowania nauczyciela, określoną w rozporządzeniu, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu”. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLIX/334/2022 

Rady Miejskiej Turku 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek  

 

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) organ prowadzący zobowiązany jest do określenia  

w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków wraz z szczegółowymi warunkami 

przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w 

ustawie lub w odrębnych przepisach. 

Uchwałą Nr XXIII/242/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp Nr 60, poz. 820) spełniono obowiązek ustawowy. W w/w uchwale § 2 pkt 4 ma brzmienie 

,,minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego – rozumie się przez to minimalną stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra  

z przygotowaniem pedagogicznym określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 

regulaminu.” 

Mając na uwadze zapisy art. 62 ust.1 tj. ,,dyrektorem szkoły lub placówki publicznej kieruje 

nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora” oraz zmiany 

przepisów dotyczących wynagrodzeń nauczycieli zmiana przedmiotowej uchwały w brzmieniu § 2 

pkt 4  ,,minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego – rozumie się przez to minimalną stawkę 

wynagrodzenia osobistego zaszeregowania nauczyciela, określoną w rozporządzeniu, o którym  
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mowa w § 3 ust. 2 regulaminu” jest adekwatna do zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. 

Projekt uchwały został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Międzyzakładową 

Organizację Związkową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Turku, 

Związek Nauczycielstwa Polskiego  Oddział w Turku oraz Wolny Związek Zawodowy  „FORUM-

OŚWIATA” w Turku. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważam za zasadne. 
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