Uchwała Nr 40/VI/2007
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 5 lutego 2007 roku
w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2007 dla
nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem
prowadzącym.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zmianami), w związku z art. 54, ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 – późn.
zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1/ szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione
w art. 1 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 – późn. zmianami), dla
których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym,
2/ nauczycielach – należy przez to rozumieć również wychowawców i
innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest
liczby członków rodziny uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie :
1) przy jednej osobie w rodzinie
- 20,00
2) przy dwóch osobach w rodzinie
- 30,00
3) przy trzech osobach w rodzinie
- 40,00
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie
- 50,00
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2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek
jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły
otrzymujący dodatek – Starostę Powiatu. W przypadku niewykonania tego
obowiązku, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden
dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
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4. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
§ 3.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
także w okresach :
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) 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,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w innych przepisach.
§ 4.
1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).
2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Starosta.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym złożony został wniosek o jego przyznanie.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

