UCHWAŁA NR VII/74/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCELESZCZYNACH
z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 4 marca
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 CzerwionkaLeszczyny”
Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 30 ust. 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
Rada Miejska w CzerwionceLeszczynach uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie określającym wysokoś ć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatku mieszkaniowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka
Leszczyny stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2005 r.,
§ 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 1
Nauczycielom, o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t. j. Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) przysługuje co miesiąc nauczycielski dodatek mieszkaniowy
uzależniony od liczby członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe w wysokości:
1) 10 zł  dla jednej osoby,
2) 20 zł.  dla 2 osób,
3) 30 zł.  dla 3 osób,
4) 40 zł.  dla 4 i więcej osób.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, Naczelnikowi
Wydziału Edukacji oraz dyrektorom szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
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