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UCHWAŁA NR VIII/37/2015
RADY GMINY GUBIN
z dnia 27 maja 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r,
poz. 584 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U.2014.191 j.t.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy
w Gubinie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Gubin wprowadza, się następujące zmiany:
1. w § 18
a) ust. 2, 3 otrzymują treść:
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie -

16 zł,

2) przy dwóch osobach w rodzinie -

22 zł,

3) przy trzech osobach w rodzinie -

27 zł,

4) przy czterech osobach w rodzinie i więcej - 33 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) współmałżonka,
2) pozostające na jego utrzymaniu dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia nauki
w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
3) pozostające na jego utrzymaniu dzieci uczące się w szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 26 roku
życia,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1075

4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego dochodu bez względu na wiek,
5) zamieszkujący z nauczycielem jego rodzice nie posiadający źródła własnego dochodu.
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a o treści:
4a. Wnioski o przyznanie dodatku należy składać w terminie do 15 sierpnia każdego roku a w przypadku
nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku szkolnego niezwłocznie po rozpoczęciu pracy w szkole.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gubin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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