
 

UCHWAŁA Nr 521 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach 

oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin.  

 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) w związku 

z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1379, ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

W Uchwale Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych 

i opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.05.2014 r. poz. 3298), wprowadza się następującą zmianę: 

 

1) W § 5 ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu:  

„9) prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem 

wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego – 

50%”. 

 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/ Wiesław Steinke 
 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 521 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- 

wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.    
 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to jest ustawą Karta Nauczyciela oraz 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organ prowadzący szkołę, będący jednostką 

samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia określa dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu m.in.: 

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku za wysługę lat, 

              W Uchwale Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku nie został 

określony dodatek za warunki pracy w klasach dwujęzycznych.     

Zgodnie z art.30 ust. 6a Karty Nauczyciela zmiana w regulaminie została uzgodniona 

z nauczycielskimi związkami zawodowymi. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.                   

  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/ Wiesław Steinke 

 


