
Uchwała Nr XXV1/162/2016

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 października roku

w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad przyznawania wypłacania

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.I. : Dz.U. z 2016

r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1397 ze zm. ) Rada Powiatu Kolskiego uchwala Regulamin wysokości oraz zasad przyznawania iwyplacania

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w następującym

brzmieniu:

§ 1

I. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje,

zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie

niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 5 złotych dla każdego uprawnionego członka

rodziny.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim

zamieszkujących:

l) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów, lub który jest nauczycielem,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu 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 i jego małżonka niepracujące dzieci będące

studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku

życia,

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.



4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez

niego lokalu mieszkalnego.

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w

którym złożono wniosek o jego przyznanie.

6. Nauczyciel otrzymujący dodatek mieszkaniowy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić

dyrektora szkoły o zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w § 1 ust. 3.

§2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie pracy, a także w okresach:

1)nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3)odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub służby okresowej

wojskowej,

4)korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

§3

1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Zarząd Powiatu.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od l stycznia 2017 roku.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/162/2016

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 października 2016 roku

W sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad przyznawania

i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach przez Powiat Kolski.

A11. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz.

1397 ze zm.) nakłada na organ prowadzący szkołę obowiązek określenia wysokości dodatku

mieszkaniowego dla nauczycieli oraz zasad jego przyznawania i wypłacania

Wobec powyższego istnienia potrzeba przyjęcia niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został skonsultowany ze związkami zawodowymi zrzeszającymi

nauczycieli pracującymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski.
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