
 Uchwała Nr XXVI/174/09
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w  sprawie  szczegółowych  zasad  przyznawania  i  wypłacania  dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli  przedszkoli, szkół, gimnazjum dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Pyzdry.

Na  podstawie  art.  54  ust.  3  Ustawy   z  dnia  26  stycznia  1982  r.  –  Karta  Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r.Nr.97, poz.674 z późniejszymi zmianami) uchwala się:

Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

§ 1

1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane 
kwalifikacje,zatrudniony na terenie wiejskim lub mieście liczącym do 5 tysięcy 
mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 
zajęć.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego , w zależności od liczby 
osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1/. dla 1 osoby                          - 30,- zł. miesięcznie

     2/. dla 2 osób                             - 50,- zł. miesięcznie
     3/. dla 3 osób                             - 60,- zł. miesięcznie
     4/. dla czterech i więcej osób    - 80,- zł. miesięcznie
3. Do osób o których mowa w ustępie 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 

zamieszkujących : współmałżonka oraz dzieci do 19-tego roku życia, a także 
rodziców pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu ( nie posiadających 
żadnych źródeł dochodu ).

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi , będącego także nauczycielem, stale 
z   nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, 
w wysokości określonej w ustępie 2. Małżonkowie wspólnie określają 
pracodawcę , który będzie im wypłacał ten dodatek i przedstawią zaświadczenie 
o nie pobieraniu dodatku przez współmałżonka w swoim zakładzie pracy.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego 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:
1/. nie świadczenia pracy, za które  przysługuje wynagrodzenie,
2/. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3/. 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,
4/. korzystania  z urlopu macierzyńskiego i z urlopu wychowawczego 
przewidzianego w odrębnych przepisach.

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela / dyrektora szkoły/.
9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor , a dyrektorowi szkoły – Burmistrz 

Gminy i Miasta.
10. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość dodatku – nauczyciel ma 

obowiązek pisemnego powiadomienia pracodawcy w terminie 14 dni od daty 
zdarzenia mającego wpływ na wysokość dodatku.

11.Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 2

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami 
nauczycielskich związków zawodowych:
1/ Związek Nauczycielstwa Polskiego,
2/ Międzyszkolna Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

§ 3

Traci moc  Uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach  nr XXII/151/08 z dnia 05 grudnia 
2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół i gimnazjum w roku 2009 dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Pyzdry
( Dz. Urz.Woj. Wlkp. Nr 249, poz. 4490 ).

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi  Pyzdr.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

    Przewodniczący
     Rady Miejskiej

                / - / Mieczysław Podlewski
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