UCHWALA NrXIX/158/05
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie Regulaminu okreslaj^cego wysokosc oraz szczegoJowe zasady przyznawania
i wyplacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkolach prowadzonych przez powiat piotrkowski.

Na podstawie art. 4 ust.l pkt.l i art. 12 pkt 11, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorz^dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 , Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz.
1055 ) oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U.
z2003 r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, Dz. U.
z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845 i Dz. U. z 2005 r. Nr 10 poz. 71) Rada Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim uchwala:

§ 1. Regulamin okreslajacy wysokosc oraz szczegolowe zasady przyznawania
i wyplacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkolach prowadzonych przez powiat piotrkowski stanowia_cy zalajcznik do niniejszej
uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Zarzajiowi Powiatu Piotrkowskiego.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po 14 dniach od ogloszenia w Dzienniku Urze^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicz^cy Rady
Powiatu w PiotrkoWie Trybunalskim

Zatacznik do Uchwaly Nr XIX/158/05
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dnia 30 marca 2005 r.

REGULAMIN
okreslajaj:y wysokosc oraz szczegolowe zasady przyznawania i wypiacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez powiat
piotrkowski.
§11. Nauczycielowi, posiadaja^cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze nie nizszym niz polowa obowia^zujacego wymiaru zaje_c w szkole
polozonej na terenach wiejskich oraz w miastach licz^cych do 5.000 mieszkahcow, przysluguje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzalezniony od stanu rodzinnego, zwany dale] "dodatkiem",
wypiacany co miesia^c w wysokosci uzaleznionej od liczby osob w rodzinie uprawnionego
nauczyciela i wynosi:
1) 1% przy 1 osobie w rodzinie,
2) 2 % przy 2 osobach w rodzinie,
3) 3 % przy 3 osobach w rodzinie,
4) 4 % przy 4 i wie^cej osobach w rodzinie
minimalnego wynagrodzenia za prace^ okreslonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracQ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).
2. Do czlonkow rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza sie_ wspolnie z nim
zamieszkuj qcych:
1) malzonka, ktory nie posiada wlasnego zrodla dochodow lub ktory jest nauczycielem,
2) rodzicow nauczyciela pozostajajcych na wytajcznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostaja^ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego marzonka dzieci do ukoiiczenia
18 roku zycia lub do czasu ukoriczenia przez nie szkoiy ponadpodstawowej

albo

ponadgimnazjalnej, nie dhizej jednak niz do ukonczenia 21 roku zycia,
4) pozostaj^ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego malzonka niepracuj^ce dzieci
b^dajce studentami, do czasu ukoriczenia studiow wyzszych, nie dhizej jednak niz
do ukoriczenia 26 roku zycia,
5) dzieci niepehiosprawne nie posiadaj^ce wlasnego zrodla dochodow.

3. 0 zaistniatej zmianie liczby cztonkow rodziny, o ktorych mowa w ust. 2, nauczyciel
otrzymuja_cy dodatek jest obowia^zany niezwlocznie powiadomic dyrektora szkoly, a dyrektor
szkoly otrzymujqcy dodatek - organ prowadz^cy szkole.. W przypadku niepowiadomienia
dyrektora szkoly lub organu prowadza^cego szkoly o zmianie liczby czlonkow rodziny,
nienaleznie pobrane przez nauczyciela swiadczenie podlega zwrotowi.
4. Nauczycielowi i jego matzonkowi zamieszkuja^cemu z nim stale, be_da_cemu takze
nauczycielem, przysluguje tylko jeden dodatek w wysokosci okreslonej w ust. 1. Malzonkowie
wspolnie wskazuja, pracodawce^ ktory b^dzie im wyplacal dodatek.
5. Dodatek przysJuguje nauczycielowi niezaleznie od tytulu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkolach przysluguje tylko jeden dodatek,
wyplacany przez wskazanego przez niego pracodawcq.

§2.
Dodatek przysfuguje w okresie wykonywania pracy, a takze w okresach:
1) niewykonywania pracy, za ktore przysluguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasilku z ubezpieczenia spolecznego,
3) odbywania zasadniczej stuzby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej sluzby
wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powolanym do stuzby wojskowej zawarta byla
umowa o prace na czas okreslony, dodatek wyptaca si? nie dtuzej niz do konca okresu,
na ktory umowa ta zostata zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odre_bnych przepisach.
§3.

1. Dodatek przyznaje si^ na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoly) lub na wspolny wniosek
nauczycieli be_da_cych wspohnalzonkami.
2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoty, a dyrektorowi szkory - organ prowadza^cy szkol^.
3. Dodatek przysluguje od pienvszego dnia miesia^ca nastQpuja_cego po miesia^cu, w ktorym
zlozony zostal wniosek o jego przyznanie.

