UCHWAŁA NR XXII/243/17
RADY GMINY BRENNA
z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie regulaminu określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7, w związku
z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1189 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego o/Brenna, Rada
Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, uzależniony od stanu
rodzinnego, wypłacany, co miesiąc.
2. Wysokość dodatku uzależniona jest od ilości osób w rodzinie będących na utrzymaniu
uprawnionego nauczyciela i wynosi:
1) przy jednej osobie w rodzinie-

15,00 zł;

2) przy dwóch osobach w rodzinie-

25,00 zł;

3) przy trzech osobach w rodzinie-

35,00 zł;

4) przy czterech i wiecej osobach w rodzinie-

45,00 zł

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący
dodatek – jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, publicznego przedszkola,
a dyrektor otrzymujący dodatek – Wójta Gminy Brenna.
4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez niego pracodawcę.
§ 2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach niewykonywania
pracy, za które przysługuje wynagrodzenie.
§ 3. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora), lub na wspólny wniosek
nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy Brenna.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożony został wniosek o jego przyznanie.
4. Dodatek wypłaca się w dniu wypłaty wynagrodzenia.
§ 4. Regulacje zawarte w niniejszej uchwale stosuje się do nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Brenna.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

Id: 86DADFBF-FB81-4AC9-80AA-4184E76B6D10. Podpisany

Strona 1

§ 6. Uchyla się §8 załącznika do uchwały nr XXVI/207/09 Rady Gminy w Brennej z dnia
27 lutego 2009 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 listopada 2017 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marcin Janasik
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