Uchwała nr LI/326/06
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 11 lipca 2006
w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego
przysługującego nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i przedszkolach wiejskich na terenie gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje
§1
1.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi spełniającemu
wymagania określone w art. 54 ust. 3 oraz zatrudnionemu w wymiarze wyŜszym niŜ
określony w art. 91 b ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu.
§2
1.

Wysokość dodatku uzaleŜniona jest od liczby członków rodziny nauczyciela, do których
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących i pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu: współmałŜonka, uczące się dzieci ( w szkole podstawowej
i gimnazjum do 18 roku Ŝycia, w szkole ponadgimnazjalnej do 21 roku Ŝycia oraz
studiujące do 26 roku Ŝycia), dzieci niepełnosprawne i rodziców.

2. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi będącemu takŜe nauczycielem , przysługuje tylko
jeden dodatek. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę , który będzie im wypłacał
dodatek.
3. Nauczycielowi , który pracuje w dwóch placówkach wiejskich na terenie gminy
i w kaŜdej z nich spełnia warunki do uprawniające do dodatku przysługuje tylko jeden
dodatek.
§3
1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywanej pracy a takŜe
w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
4) korzystania z urlopu bezpłatnego przez okres krótszy niŜ 1 miesiąc,
5) korzystania z urlopu wychowawczego.

§4

1. Dodatek, w zaleŜności od liczby osób w rodzinie uprawnionego, przysługuje w wysokości:
1) 30 zł przy 1 osobie w rodzinie,
2) 40 zł przy 2 osobach w rodzinie,
3) 50 zł przy 3 osobach w rodzinie,
4) 60 zł przy 4 osobach w rodzinie,
5) 100 zł przy 5 i więcej osobach w rodzinie,
§5
1. Dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył pisemny wniosek o jego wypłatę
i przedstawił dokumenty potwierdzające prawo do dodatku.
2. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor placówki, a dyrektorowi
Burmistrz Zdzieszowic.
§6
1. Dokumentami potwierdzającymi prawo nauczyciela do dodatku są w szczególności: odpis
skrócony aktu urodzenia dziecka, aktu małŜeństwa, orzeczenie sądowe o przysposobieniu.
2. Dodatek jest wypłacany z dołu w okresach miesięcznych.
3. Nauczyciel obowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia pracodawcy
o zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę wysokości dodatku bądź utratę prawa
do jego otrzymywania.
4. W przypadku nie powiadomienia pracodawcy o okolicznościach, o których mowa
w ust. 3 nienaleŜnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.
5. Dodatek za niepełne miesiące kalendarzowe wypłacany jest w wysokości 1/ 30 dodatku
za kaŜdy dzień .
§8
1. Traci moc rozdział VII uchwały nr XLIII/269/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 13 grudnia 2005 r (Dz. Urz. woj. opolsk. z 2006 r. Nr 8, poz. 208)
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic
§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Edward Paciorek

