
Uchwala Nr XU111 18/05 
Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej 

z dnia 30 grudnia 2005 roku 

w sprawie obeileniu Regulaminu wysokoici dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz 
szczegd~owych zasadjego przyznawania 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z poin. zm.) i art. 54 ust 3 i 7 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 11 8, poz 11 12 z p6iniejszymi mianam.) 

Rada Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska 

uchwala co nastqpuje: 

Regulamin wysokoici dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli o m  szczeg6towych zasad jego 
przyznawania, stanowiqcy zalqcznik do ninejszej uchwaky. 

Uchyla siq Uchwalq Nr 9912000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 paidziernika 
2000 roku. 

Wykonanie uchwaky powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem 1 stycznia 2006 roku. 

§ 5 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowyrn Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego. 



Zalqcznik 
do Uchwaly NrXXIIlI 18/05 
Rady Gminy i Miasta 
Izbicy Kujawskiej 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

Regutamin 
wysokoici dodatku mieszkaniowego d1a nauczycieli 

oraz szczegolowycl~ zasad jego pnyznawa~iia 

I .  Nauczycielowi zatmdnionemu w wymiarze nie nizszym nii pdowa tygodniowego 
.- obowiqzkowego wymiaru godzin w szkole i posiadajqcemu kwalifikacje wJrniagane do 

zajmowanego stanowiska - przysluguje nauczycielski dodatek rnieszkaniouy. 
2. Wysokosc nauczycielskiezo dodatku mieszkaniowego - w zaleznosci od liczby osob w 
rodzinie uprawnionego nauczyciela - wynosi miesiccznie. 
I )  przy jednej osobie w rodzinie - 25 zl 
2) przy dwcich osobach w rodzinie - 3521 
3) przy trzech osobach w rodzinie - 4521 
4) przy czterech osobach w rodzinie - 5521 
1 Do czlonka rodziny, o ktorych mowa w ust.7 zalicza siq nauczyciela oraz wspolnie z nim 
zamieszkujqcych: wspcilmalionlta oraz dzieci a takze rodzicow pozostajqcych na jego wylqcznym 
utrzymaniu. 
4.Nauczycielowi i jego wspolmalionkowi, bqdqcego takze nauczycielem. stale z 
nim zamieszkujqcemu, przysluguje tyiko jeden dodatek mieszkaniowy IV v,?sokoSci okreslonej w 
ust. 2. Malionkowie wspolnie okreilajq pracodawcg ktory bedzie im wyplacal dodatek. 

. .- 
1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje sic na wniosek nauczyciela , a w przypadku 
nauczycieli, o ktorych mowa w ust.4, na ich wspolny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje 
dyrektor szkoly, a dyrektorowi - burmistrz gminy i miasta. 
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przystuguje nauczycielowi: 
1) niezaleznie od tytulu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pienvszeyo dnia miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu ktorym nauczyciel zloty1 wniosek o 
jego przyznanie. 
3. Nauczycielski dodatek mieszkanio~vy przysh_guje w okresie wykonylvania pracy, a takze w 
okresach: 
1) nieswiadczenia pracy, za ktore przystuguje wynagrodzenie. 
2) pobierania zasiiku z ubezpieczerlia spolecznego, 
3) odbywania zasadniczej shiby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej sluzby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powolanym do sluzby zawarta byla umowa 
o prace na czas okreslony, dodatek wyplaca sie nie dluzej niz do korica okresu na ktory umowa ta 
byia zawarta, 
4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
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