
UCHWAŁA Nr 126/XXIII/2009
RADY GMINY W RADŁOWIE 

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania 

i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.

                  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 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128  i  Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 173, poz. 1218 oraz  z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111 i 
Nr 223, poz. 1458), w związku  z art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 
158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238  Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 z 
2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr ,  poz. 1), Rada 
Gminy  w Radłowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

     § 1. Ustala się  regulamin, określający wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 
zwany dalej „regulaminem”.

     § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o nauczycielu - należy przez to 
rozumieć nauczyciela gimnazjum, szkoły podstawowej lub przedszkola 
prowadzonego przez Gminę Radłów.

Rozdział 2
Wysokość oraz tryb przyznawania

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego



     § 3. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu  w wymiarze nie niższym niż połowa 
obowiązkowego wymiaru zajęć w szkole lub przedszkolu, przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem.
     2. Wysokość dodatku dla uprawnionego nauczyciela, w zależności od liczby 
osób w rodzinie, wynosi miesięcznie :
1) dla 1-2 osób          - 25 zł,
2) dla 3 osób i więcej -40 zł
     3. Do osób w rodzinie, o których mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz 
wspólnie z nim zamieszkujących :
1) współmałżonka,
2) dzieci własne lub przysposobione, pozostające na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela wspólnie ze współmałżonkiem.
     4. O każdej zaistniałej zmianie stanu rodzinnego mającej wpływ na 
wysokość dodatku, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany 
niezwłocznie powiadomić odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola, 
natomiast dyrektor szkoły lub przedszkola Wójta Gminy.
     5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w ust.4, 
nienależnie pobrane przez nauczyciela lub dyrektora świadczenie podlega 
zwrotowi.
     6. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, 
stale  z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten 
dodatek.
     7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
     8. Nauczycielowi dodatek przyznaje – dyrektor, a dyrektorowi –Wójt Gminy.
     9. Dodatek przysługuje nauczycielowi od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego 
przyznanie.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe

     § 4. Regulamin został uzgodniony  z Zarządem Oddziału ZNP w Radłowie .

     § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

     § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


