
UCHWAŁA NR 345/XLVI/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 25 października 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Praszka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 tj. z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce, po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,  uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Praszka, stanowiącym załącznik do uchwały nr 72/XI/2019 z dnia 12.09.2019 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) W paragrafie 1 skreśla się punkt 6, po punkcie 13 dodaje się punkty 14 i 15 w brzmieniu: 

„14) opiekunie stażu – należy przez to rozumieć również mentora; 

15) kwocie bazowej – rozumie się przez to kwotę bazową określaną dla nauczycieli corocznie w ustawie 
budżetowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela”;; 

2) W §6, §13 ust. 1, 2, 3, §14 ust. 1, 2, 3, 4, 5, §15 ust. 1, 2, 4 zwrot: „wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela stażysty” zastępuje się zwrotem: „kwoty bazowej”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 3.  

Uchwała ma zastosowanie począwszy od roku szkolnego 2022/2023. 

§ 4.  

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Bogusław Łazik 
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