UCHWAŁA NR XX/180/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 lutego 2009 roku
w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych
przez Gminę Czerwieńsk.
Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od stanu rodzinnego
nauczyciela, uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) 10 zł dla 1 osoby;
2) 20 zł dla 2 osób;
3) 30 zł dla 3 osób;
4) 40 zł dla 4 osób;
5) 50 zł dla 5 i więcej osób.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim zamieszkujących: współmałżonka, oraz dzieci pozostające na jego utrzymaniu i uczące
się nie dłużej niż do 25 roku życia.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wypłacany przez
wskazanego przez niego pracodawcę.
5. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli w ust.4,
na ich wspólny wniosek.
6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi burmistrz.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 nauczyciel dołącza oświadczenia dotyczące
stanu rodzinnego, określonego zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3.
8. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 2, nauczyciel
powiadamia dyrektora, a nauczyciel pełniący funkcję dyrektora burmistrza. Powiadomienia
nauczyciel dokonuje na piśmie. W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby członków
rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenia podlega zwrotowi.
9. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył
wniosek o jego przyznanie, a jeśli jest to pierwszy dzień miesiąca, od tego dnia.
10. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek,
wypłacany proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
11. Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także:
1) w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie;
2) w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach;
3) w okresie pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr
220, poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 i Nr 247, poz. 1821; Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Dz. U.
z 2009 r. Nr 1 poz. 1.

4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta
umowa o pracę na czas określony, dodatek mieszkaniowy wypłaca się nie dłużej niż do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XII/110/08
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie określenia wysokości
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk.
§ 3. Regulamin został uzgodniony przez reprezentatywne organizacje związkowe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
D.T.

