
                                                                                                                                        
Uchwała Nr XXXV/199/09 

Rady Gminy Santok 
z dnia 9 kwietnia 2009 

 
W sprawie: określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych 
zasad jego przyznania  i wypłacania  nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Santok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym          
(tj.Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r  Nr 97 poz.674 ze zm.) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela zatrudniony na terenie wiejskim w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa 
obowiązującego wymiaru zajęć. 
 
§ 2.1 Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zaleŜności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 

1) do trzech osób  w rodzinie   - 30 zł 
2) przy czterech i więcej           - 40 zł 

 
2. Do członków rodziny , o której  mowa w ust.1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkujących: 

1) współmałŜonka 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela 
3) pozostających na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małŜonka dzieci do  

ukończenia 18 roku Ŝycia lub do czasu ukończenia przez nie gimnazjum albo szkoły 
ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia. 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małŜonka niepracujące dzieci 
będące studentami , do czasu ukończenia studiów wyŜszych , nie dłuŜej jednak niŜ do 
ukończenia 26 roku Ŝycia 

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. 
 

§ 3. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego 
lokalu mieszkalnego 
 
§ 4.1 Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. 
 
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor ,a dyrektorowi  - Wójt 
 
3.  Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym 
nauczyciel  złoŜono wniosek o jego przyznanie. 
 
§ 5. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach: 

1) nie świadczenia pracy , za który przysługuje wynagrodzenie 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego 
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub w okresach słuŜby 

wojskowej. 
 

§ 6. Nauczyciel uprawniony do otrzymywania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
zobowiązany jest powiadomić  organ przyznający dodatek o kaŜdorazowej zmianie warunków 
mających wpływ na wysokość dodatku. 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.  
 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                                                              Tadeusz  Boczula  


