
UCHWAŁA NR XXVII/151/2009  

RADY GMINY ZBÓJNO  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

 

Na podstawie art. 54 i art. 30 ust. 6 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, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103,

Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1 )

w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zarządem Oddziału w Golubiu – Dobrzyniu, uchwala się, co

następuje: 

§ 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę  Zbójno i posiadającemu kwalifikacje wymagane do nauczania lub

zajmowania stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.  

§ 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego bez względu na ilość osób w rodzinie wynosi 40 zł

miesięcznie.  

§   3 .  Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,

przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 2. Małżonkowie wspólnie określają

pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.  

§ 4 .  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się  na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,

o których mowa w § 3, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt

Gminy.  

§ 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: 

§ 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 

§ 7. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.  

§ 9 .  Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010.  

1) niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lech Dąbrowski 
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