Załącznik do
Uchwały Nr XL/317/2009
Rady Gminy Gniewino
z dnia 26 marca 2009r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY
WYSOKOŚĆ STAWEK ORAZ SZCZEGÓŁOWE
WARUNKI PRZYZNAWANIA
I WYPŁACANIA
NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU
MIESZKANIOWEGO
DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH
W SZKOŁACH PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ GNIEWINO
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§1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) szkole – naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewino;
2) dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora szkoły w, o której mowa w pkt 1;
3) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkole, o której mowa w pkt 1.
§2
Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzaleŜniony od stanu rodzinnego
nauczyciela, zwany dalej „dodatkiem mieszkaniowym”.
§3
1. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzaleŜniona od stanu rodzinnego uprawnionego
nauczyciela i wynosi miesięcznie:
1) 40 zł miesięcznie dla jednej osoby w rodzinie,
2) 48 zł miesięcznie dla dwóch osób w rodzinie,
3) 56 zł miesięcznie dla trzech osób w rodzinie,
4) 72 zł miesięcznie dla czterech i więcej osób w rodzinie.
2. Wypłata dodatku mieszkaniowego następuje z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§4
Do członków rodziny, o której mowa w § 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałŜonka, dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia lub do czasu
ukończenia nauki, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia, pozostających na jego i
współmałŜonka wyłącznym utrzymaniu.
§5
1. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu takŜe nauczycielem stale z nim
zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
w § 3,
2. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek
mieszkaniowy.
3. W przypadku zatrudnienia nauczyciela u dwóch lub więcej pracodawców lub w przypadku
małŜeństwa nauczycielskiego nauczyciel pobierający dodatek składa pisemne
oświadczenie o pobieraniu dodatku z jednego źródła.
§6
1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.
2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) nauczycielowi – dyrektor,
2) dyrektorowi – Wójt Gminy.
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3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 nauczyciel dołącza oświadczenie dotyczące jego
stanu rodzinnego określonego zgodnie z zasadami o których mowa w § 4.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w § 4, nauczyciel
powiadamia dyrektora, a nauczyciel pełniący funkcje dyrektora - wójta. Powiadomienia
nauczyciel dokonuje na piśmie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby
członków rodziny, nienaleŜnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
§7
Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie, a jeśli jest to pierwszy dzień miesiąca to od tego dnia,
3) w okresie, na który została zawarta umowa o pracę z wyłączeniem urlopu
bezpłatnego.
§8
Na pisemny wniosek organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Gniewino lub organu prowadzącego postanowienia niniejszego
regulaminu mogą podlegać negocjacjom, nie częściej niŜ raz w roku.
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