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                                                                                                Załącznik  

                                                                         do Uchwały Nr XXVIII/195/2008 

                                                                                                 Rady Miejskiej Rydzyny  

                                                                                                 z dnia 16 grudnia 2008r. 

 

 

Regulamin 
 

określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Rydzyna. 

 

§ 1 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina. 

2. Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli jednostek, o których mowa w punkcie 1. 

 

§ 2 

 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 

nauczyciela ustala się w kwotach: 

1) dla 1 osoby - 51 zł 

2) dla 2 osób - 69 zł 

3) dla 3 osób - 86 zł 

4) dla 4 i więcej osób - 103 zł 

3. Do osób o których mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkujących: 

małżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na jego utrzymaniu. 

Za dzieci rozumie się te, które uczęszczają do szkół, jednak nie dłużej niż do 24 lat. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o którym mowa w ust. 2. nauczyciel otrzymujący  

     dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły  

      otrzymujący dodatek - Burmistrza Gminy. 

      W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez     

      nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

5. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim na stałe, będącemu także 

nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie 

wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 

niego lokalu mieszkalnego. 

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany 
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przez wskazanego przez niego pracodawcę.  

 

§ 3 

 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 

1. niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 

2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 

3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 

wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta 

była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, 

na który umowa ta została zawarta, 

4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach. 

 

§ 4 

 

1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących 

współmałżonkami. 

2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Burmistrz Gminy. 

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożony został wniosek o jego przyznanie. 

 

§ 5 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.  

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 

 


