- Projekt Uchwała Nr XXII/....../2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), po zaopiniowaniu treści przez związki zawodowe
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się Regulamin, określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Traci moc Uchwała nr XXXI/325/2001 z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie: przyjęcia
regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXII/…/2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
§1
Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin w placówce opiekuńczo – wychowawczej i posiadającemu
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
§2
Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1. przy jednej osobie w rodzinie – 1,00 zł
2. przy dwóch osobach w rodzinie – 2,00 zł
3. przy trzech osobach w rodzinie – 3,00 zł
4. powyżej czterech osób w rodzinie – 4,00 zł
§3
Do członków rodziny, o których mowa w § 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
1. współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów,
2. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3.pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do
ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26
roku życia.
§4
1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
w § 2.
2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek
mieszkaniowy.
§5
1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku
nauczycieli, o których mowa w § 4 na ich wspólny wniosek.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.

§6
O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w § 2 nauczyciel otrzymujący
dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach. W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny,
nienależne pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
§7
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył
wniosek o jego przyznanie.
§8
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
§9
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 10
Niniejszy regulamin został przedstawiony do zaopiniowania przez nauczycielskie związki
zawodowe.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/ /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

Przedkładany projekt uchwały dotyczy uchwalenia regulaminu określającego wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w ramach Karty Nauczyciela w Powiatowym
Domu Dziecka w Gorzyczkach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat
Wodzisławski.
Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim
stanowi wykonanie upoważnienia

zawartego

w

art. 54

ust. 7

ustawy

stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.674

z dnia 26

z późn. zm.).

Wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania tego dodatku dotychczas
unormowane było w uchwale Nr XXXI/325/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
25 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
W załączonym projekcie regulaminu wprowadzono zmianę w zakresie sposobu określenia
wysokości stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, z procentowej na kwotową.
O posiadaniu uprawnienia do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego decyduje miejsce
zatrudnienia nauczyciela, które zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela powinno być
określone w akcie mianowania lub umowie o pracę. W związku z powyższym, iż Powiatowy
Dom Dziecka w Gorzyczkach jest położony na terenie gminy Gorzyce zasadne jest
ujednolicenie wysokości wypłacanego nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego powołując
się na uchwałę nr XIX/141/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w

sprawie

zatrudnionych

zatwierdzenia
w

regulaminu

placówkach

wynagradzania

oświatowych

nauczycieli

prowadzonych

przez

dla

nauczycieli

Gminę

Gorzyce

(Dz. U. Województwa Śląskiego poz. 2073 z dnia 17.05.2012), w której wysokość dodatku
jest uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi odpowiednio:
1) 1 osoba - 1 zł,
2) 2 osoby - 2 zł,
3) 3 osoby - 3 zł,

4) 4 osoby i więcej - 4 zł.
Do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach dodatku mieszkaniowego nie jest konieczne uzgodnienie projektu uchwały ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, a jedynie zaopiniowanie projektu
uchwały przez związki zawodowe na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.).
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Dyrektor
Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach
/-/ mgr Joanna Kasendra

