
UCHWAŁA   Nr  XX/99/09 

RADY   GMINY   GZY 

z  dnia 12 marca   2009 r. 

                 

w  sprawie regulaminu  określającego szczegółowe warunki  przyznawania, obliczania                 

i wypłacania  dodatku mieszkaniowego i dodatku  wiejskiego nauczycielom                                      

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest   Gmina  Gzy 

                Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorządzie  

gminnym  (Dz. U.  z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 54 ust. 3, 5, 7 ustawy          

z dnia 26 stycznia 1982 r.  -  Karta  Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.)          

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Dodatek   mieszkaniowy. 

1. Nauczycielom  posiadającym  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 

zatrudnionym w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć            

w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy   przysługuje   

nauczycielski  dodatek mieszkaniowy. 

       2 .  Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale  z nim     

              zamieszkującemu, przysługuje  tylko jeden dodatek mieszkaniowy. 

 

       3.   Małżonkowie wspólnie  określają pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek. 

1. Dodatek  przysługuje nauczycielowi nie zależnie od tytułu  prawnego do 

zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 

 

2. Dodatek mieszkaniowy w wysokości  uzależniony  od  liczby członków rodziny 

nauczyciela wypłacany jest miesięcznie z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia       

w wysokości: 

a) dla jednej  osoby        -               60,00zł. 

b) dla  dwóch  osób        -               74,00zł. 

c) dla   trzech  osób        -               89,00zł. 

d) dla  czterech i więcej osób  -    103,00zł. 

      6.   Do  członków  rodziny  zalicza  się nauczyciela oraz  wspólnie z nim zamieszkujących: 

a) współmałżonka, 

b) rodziców i dzieci pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 
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       7.  Dodatek przysługuje od pierwszego  dnia miesiąca następującego po miesiącu,   

      w      którym złożono wniosek o jego przyznanie, do ostatniego dnia miesiąca,         

       w  którym ustało prawo do wypłacania dodatku. 

       8.  Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:  

 a) urlopu dla poratowania zdrowia, 

 b) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 

 c) pobierania wynagrodzenia na podstawie art. 92 § 1  Kodeksu  Pracy lub  zasiłków  

      z  ubezpieczenia  społecznego, 

 d) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia  wojskowego, okresowej służby  

wojskowej  -  w  przypadkach zawarcia umowy na czas określony, dodatek wypłaca  się nie  

dłużej  niż do końca okresu, na który umowa została  zawarta, 

 e) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach, 

        9.   Nauczycielowi  dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły,  a dyrektorowi  - 

               Wójt  Gminy Gzy. 

      10.   Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

§ 2. 

Dodatek    wiejski 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 

zatrudnionemu  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy          

w wymiarze nie  niższym niż  połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje 

dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego – zwany dalej   „dodatkiem  

wiejskim”. 

2.  Nauczycielowi dodatek wiejski przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły  -   

              Wójt  Gminy  Gzy. 

3. Dodatek  wiejski wypłacany jest z góry w terminie wypłat wynagrodzenia. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mącą obowiązującą od dnia podjęcia. 

                                                                                                     

                                                                                                        

 


