
UCHWAŁA NR LII/355/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 21 września 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 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 30 ust. 6, art.9ca ust.11 i 12, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) 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) w § 
5 pkt 3 dodaje się lit.d w brzmieniu: 

,,sprawowania funkcji mentora w wysokości 60 zł od roku szkolnego 2022/2023”. 

§ 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. 
    
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr LII/355/ 2022 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 21 września 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 określonew 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 związku ze zmianami w ustawie – Karta Nauczyciela, wprowadzonymi z dniem 
1 września 2022 r. ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, 
w tym wprowadzeniem w art. 9 ca ust. 11-13 ustawy – Karta Nauczyciela funkcji mentora, którego 
zadaniem będzie wspieranie na bieżąco nauczyciela początkującego w procesie wdrażania do pracy 
w zawodzie, zmienione zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.), w którym 
w § 5 pkt 2 lit. c, od roku szkolnego 2022/2023 wprowadzono również dodatek funkcyjny dla mentora. 

Mając na uwadze powyższe, organy prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego, 
powinny dokonać odpowiednich zmian w treści dotychczasowych regulaminów wynagradzania. 

Ustalenia zawarte w zmianie regulaminu wynagrodzeń były przedmiotem uzgodnień 
z Zarządem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Turku, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Turku oraz Wolnym 
Związkiem Zawodowym „FORUM-OŚWIATA” w Turku. Szacowany skutek finansowy przy stawce 
60 zł miesięcznie dla mentorów wobec nauczycieli rozpoczynających przygotowanie do zawodu 
nauczyciela od 1 września 2022 r. wyniesie 18 900 zł. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważam za zasadne. 
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