
 
Uchwała Nr XXIX/252/05 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
 

z dnia 4 marca 2005 roku 
 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w szkołach  dla których organem 

prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” 
 
      Na podstawie: art.54 ust 3 i 7  w związku  z art. 30 ust. 6 i art. 91d) pkt 1 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) 
i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 

 
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala: 
 

§ 1 

 
Przyjąć „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatku mieszkaniowego w szkołach  dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny”, w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

 
Tracą moc Uchwały: Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia  12 kwietnia 
2002 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny 
doraźnych zastępstw a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz     
Nr XXVIII/248/05  Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatku mieszkaniowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina     
i Miasto Czerwionka-Leszczyny”. 
 

§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Naczelnikowi 
Wydziału Edukacji oraz dyrektorom szkół. 

 
§ 4 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  
z dniem 1 kwietnia 2005 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/252/05 
Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 4 marca 2005 r. 

 
 

Regulamin  
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku 
mieszkaniowego  w szkołach  dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny 
 

§ 1 

 
Nauczycielom, o których mowa w art. 54  ust. 3   Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami)  przysługuje co miesiąc 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy  uzależniony od liczby członków rodziny wspólnie 
zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w wysokości: 

1)     25 zł.   -    dla jednej osoby, 
2)     50 zł.   -    dla 2 osób, 
3)     75 zł.   -    dla 3 osób, 
4)   100 zł.   -    dla 4 i więcej osób. 

§ 2 

 
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. 
 

§ 3 

 
Dodatek, o którym mowa w § 2 nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Burmistrz lub 
upoważniona przez niego osoba. 
 

§ 4 

 
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje  nauczycielowi: 
 

1)   niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, 
2)  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek  

o jego przyznanie. 
 

§ 5 

 
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także      
w okresach: 

1)  nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego, 

2)  odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa  
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta była zawarta, 

3)  korzystania z urlopu wychowawczego. 
 
 


