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UCHWAŁA NR 257/XLVIII/10
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm.) w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz 
przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31stycznia 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 2005 r. Nr 22, poz. 
181 z późn. zm) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009r. – 
Regulaminie określającym wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania - w §1 ust. 2 słowa „ minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008r. ustalonego przez 
Radę Ministrów” otrzymują brzmienie „ minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku ustalanego przez 
Radę Ministrów”. 

§ 2. Przepisy regulaminu, o których mowa w §1 mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 
2011r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drobinie 

Maciej Klekowicki
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 
z póź. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w trybie, o którym mowa 
w art. 30 ust. 6, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania 
i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3. Zmiana wysokości nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego polegająca na uwzględnianiu „minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku ustalanego 
przez Radę Ministrów” a nie jak było dotychczas „minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008r. ustalonego przez 
Radę Ministrów” została uzgodniona z Zarządem Ogniska ZNP w Drobinie oraz Międzyzakładową Komisją 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku. 


