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49 ust.2 ustawy  Karta Nauczyciela, zosta³y okrelone w
odrêbnym regulaminie.

wego wymiaru zajêæ dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych obowi¹zuj¹cych na tych stanowiskach.
§11. Postanowienia koñcowe

§9. Inne sk³adniki wynagrodzenia
1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak
za godzinê ponadwymiarow¹, w wymiarze do 4/18 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
2. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajêæ dydaktyczno  wychowawczych i opiekuñczych,
nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
§10. Obowi¹zkowy wymiar godzin
Obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczyciela zatrudnionego w pe³nym wymiarze, prowadz¹cego zajêcia wynikaj¹ce
z wymiaru obowi¹zuj¹cego na ró¿nych stanowiskach, ustala
siê proporcjonalnie do tygodniowej liczby godzin obowi¹zko-

1. Regulamin obowi¹zuje od 1 stycznia 2008r. do 31
grudnia 2008r.
2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy ustawy  Karta Nauczyciela oraz
przepisy prawa pracy.
4.

Regulamin uzgodniono ze zwi¹zkami zawodowymi.

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Krotoszyna.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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UCHWA£A Nr XVII/125/2007 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok okrelaj¹cego wysokoæ nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych przez Miasto i Gminê Krotoszyn
Na podstawie art. 54 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku  Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,
z póniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póniejszymi zmianami)
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê regulamin na 2008 rok okrelaj¹cy wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych
przez Miasto i Gminê Krotoszyn.
2. Regulamin dotyczy nauczyciela posiadaj¹cego kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego
w wymiarze nie mniejszym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wy-

miaru zajêæ w placówce owiatowej po³o¿onej na terenie
wiejskim prowadzonej przez Miasto i Gminê Krotoszyn.
§2. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w §1 ust. 2 przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem, w wysokoci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny, wyp³acany co miesi¹c w wysokoci:
1) 3,1% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalonego w odrêbnych przepisach
zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem dla 1
osoby,
2) 3,6% minimalnego wynagrodzenia  dla 2 osób,
3) 4,0% minimalnego wynagrodzenia  dla 3 osób,
4) 4,5% minimalnego wynagrodzenia  dla 4 i wiêcej osób.
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2. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê, a
kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.

6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

3. Do osób, o których mowa w ust. 1 zalicza siê nauczycieli oraz wspólnie z nimi zamieszkuj¹cych:

7. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

1) ma³¿onków,
2) rodziców nauczycieli pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczycieli,
3) pozostaj¹cych na utrzymaniu nauczycieli lub nauczycieli i
ich ma³¿onków dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
4) pozostaj¹cych na utrzymaniu nauczycieli lub nauczycieli i
ich ma³¿onków, niepracuj¹cych oraz niepobieraj¹cych
zasi³ku dla bezrobotnych, dzieci bêd¹ce studentami, do
czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿
do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodów.
4. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest
obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y, a
dyrektor szko³y otrzymuj¹cy dodatek  organ prowadz¹cy
placówkê owiatow¹. W przypadku niepowiadomienia dyrektora placówki owiatowej lub organu prowadz¹cego placówkê owiatow¹ o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie
pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach
owiatowych przys³uguje tylko jeden dodatek wyp³acany
przez wskazanego przez niego pracodawcê.
§3. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a
tak¿e w okresach:
1. niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2. pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3. odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta
by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca
siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta
zosta³a zawarta,
4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w
odrêbnych przepisach.
§4. 1. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub
na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami,
z uwzglêdnieniem §2.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor placówki
owiatowej, a dyrektorowi - Burmistrz Krotoszyna.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krotoszyna.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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