
UCHWAŁA  Nr XXIV/173/2006 
 

Rady Gminy w Naruszewie 
z dnia 17 marca 2006r. 

 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo w 2006 roku. 

 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.54 
ust.3,5,7 w związku z art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 
2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 167, poz. 1397 ) 
Rada Gminy w Naruszewie uchwala 
 

REGULAMIN 
 

 
określający wysokość  dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, 

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 
 
 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej w połowie obowiązującego 
wymiaru zajęć na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 tys. 
mieszkańców i posiadającemu wymagane kwalifikacje, przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust.1 przysługuje nauczycielski 
dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem” w wysokości 
uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w 
wysokości: 
10 zł. na jedną osobę w rodzinie, nie więcej niż 40 zł. (przy czterech i 
więcej osobach) 

3. Do osób, o których mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z 
nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców 
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, 
stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w 
wysokości określonej w ust.2. 

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do 
zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie. 

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
- nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 
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- pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
- odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, 
okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem 
powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, 
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta 
została zawarta, 
- korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych 
przepisach. 

     8.  Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek                                         
          Nauczycieli będących współmałżonkami z uwzględnieniem ust.2. 

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły  
- Wójt Gminy Naruszewo. 
 

§ 1 
 

Traci moc uchwała Nr XVII/127/2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 
2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Naruszewo w 2005 
roku. 
 

§ 2 
 

Niniejsza uchwała została uzgodniona z zakładową organizacją nauczycielskich 
związków zawodowych. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2006 roku. 
 
 
      Przewodniczący Rady Gminy 
 
           mgr inż. Roman Salak 
 
 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

