UCHWAŁA NR 95/XIII/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ
z dnia 30 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach
organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Małkinia Górna
uchwala co następuje:
§ 1. W §18:
a) ust. 1 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje dodatek mieszkaniowy
uzależniony od stanu rodzinnego, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby – 20 zł,
2) dla 2 osób – 30 zł,
3) dla 3 osób – 40 zł,
4) dla 4 i więcej osób – 50 zł.”,
b) w ust. 2 załącznika do uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów;.”,
c) w ust. 2 załącznika do uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku
życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 20 roku życia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik
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Uzasadnienie
Nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców
posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy to dodatek socjalny, który nie wchodzi w skład wynagrodzenia
nauczycieli.
Określenie zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych na terenie wiejskim stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zm.).
Według tego artykułu organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ma określić
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3, który stanowi, że wysokość dodatku
mieszkaniowego jest uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela i może być zróżnicowana w zależności od
miejscowości, w której nauczyciel, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, jest
zatrudniony.
Projekt uchwały został poddany uzgodnieniom z organizacjami związkowymi działającymi w oświacie.
W dniu 4 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli: Wójt Gminy, jego zastępca i dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej
oraz przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Nr 2561 Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy
Małkinia Górna NSZZ Solidarność Region Mazowsze i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej.
Stanowisko związków zawodowych, w sprawie przedmiotowej uchwały zostało określone jako negatywne
bez podania oceny merytorycznej co zostało zapisane w protokole.
Wobec takiego stanowiska związków zawodowych Wójt Gminy powiadomił pismem z dnia 18 kwietnia
2012 r. o podtrzymaniu swojego stanowiska i zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powiadomił przedstawicieli obu związków
zawodowych o możliwości przedstawienia stanowiska związków zawodowych na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
W związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i z corocznie malejącą subwencją oświatową nie w pełni
pozwalającą na pełne pokrycie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, staje się niezbędna zmiana wysokości
dodatków mieszkaniowych.
Proponowane stawki dodatku mieszkaniowego są zbliżone do tych, jakie obowiązują w jednostkach
samorządu terytorialnego powiatu ostrowskiego.
Zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, organem prowadzącym posiadającym kompetencje do
podjęcia przedmiotowej uchwały jest Rada Gminy.
Biorąc powyższy pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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