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UCHWA£A Nr 241/XXXIV/2009 RADY GMINY CZERWONAK
z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie: okrelenia wysokoci nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owych zasad jego przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Czerwonek.

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Niniejsza uchwa³a okrela wysokoæ nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i
wyp³acania.
§2. Ilekroæ jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to szko³ê podstawow¹, gimnazjum lub przedszkole prowadzone przez Gminê Czerwonak,
2) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Czerwonak,
3) Wójcie - rozumie siê przez to Wójta Gminy Czerwonak.

3) przy trzech i wiêcej osobach w rodzinie -

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy
przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi Wójt.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o przyznanie,
3) w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
-

nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

-

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 by³a zawarta,

-

korzystania z urlopu wychowawczego.

§3. 1. Przepisy niniejszej uchwa³y obejmuj¹ wszystkich
nauczycieli szkó³.
2. Nie stosuje siê ich do pracowników szkó³ nie bêd¹cych nauczycielami
§4. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin w jednej ze szkó³ Gminy Czerwonak i posiadaj¹cemu
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie -

10 z³

2) przy dwóch osobach w rodzinie -

20 z³

30 z³

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czerwonak.
§6. Zmian wysokoci dodatku i zasad jego przyznawania
dokonuje Rada Gminy Czerwonak.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czerwonak
(-) Zbigniew Zieliñski

