
UCHWAŁA NR LII/  /2022 
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 

z dnia 29 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego i 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 
dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2022 
r., poz. 559 z późn. zm.),  art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie 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 2022 r. 
poz. 1798) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego i 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 dla nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Drobin, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 9 ust. 2 dodaje się pkt 4 o treści: 

4) sprawowanie funkcji mentora; 

2) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa §9 ust. 1 i 2 określa poniższa tabela: 

L.p. Stanowisko Wysokość dodatku 
funkcyjnego (zł) 

1. Dyrektor przedszkola 300,00 – 1 000,00 
2. Dyrektor szkoły liczącej do 9 oddziałów 300,00 – 600,00 
3. Dyrektor szkoły liczącej od 10 do 12 oddziałów 400,00 – 900,00 
4. Dyrektor szkoły liczącej od 13 do 16 oddziałów 500,00 – 1 200,00 
5. Dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej 600,00 – 1 500,00 
6. Wicedyrektor do 70% dodatku 

przyznanego dla 
dyrektora szkoły 

7. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 200,00 
8. Wychowawca klasy w szkołach podstawowych i 

 ponadpodstawowych 
300,00 

9. Opiekun stażu 50,00 
10. Mentor 50,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

         

        

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drobinie 

 
 

Adam Zbigniew Kłosiński 
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Uzasadnienie 

W dniu 31 października 2019 r. Rada Miejska w Drobinie podjęła Uchwałę Nr XII/123/2019 sprawie 
uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego i 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 dla nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Drobin. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  
wprowadziło sprawowanie funkcji mentora. Stosownie do nowych zapisów rozporządzenia do uzyskania 
dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono funkcję mentora. 

Na podstawie art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela projekt uchwały został 
przekazany do zaopiniowania  związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



