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UCHWAŁA NR XXV.143.2016
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Niegosławice
Na podstawie art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi, Rada Gminy
Niegosławice uchwala co następuje:
1. Nauczycielowi przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w sytuacjach określonych przez art. 54
Karty Nauczyciela.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 45 zł,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 60 zł,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 70 zł,
4) przy czterech osobach w rodzinie i więcej – 85 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się: nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) współmałżonka,
2) dzieci do 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 21 roku życia,
3) dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego współmałżonka,
4) rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka.
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez
wskazanego przez niego pracodawcę.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie
określają pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek.
6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, odpowiednio:
a) Wójt – dyrektorowi szkoły lub przedszkola,
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b) Dyrektor – nauczycielowi zatrudnionemu w kierowanej przez niego jednostce.
7. O zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – Wójta Gminy.
W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub Wójta Gminy o zmianie liczby członków rodziny,
nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego

Przewodnicząca Rady Gminy
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