
UCHWAŁA Nr XLII/377/06 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 25 stycznia 2006 roku 

 
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23  
poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, 
poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 50 ust. 6 
i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1981 roku Karta Nauczyciela  
(Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304,  
Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179,  
poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1526  
i Nr 181, poz. 1526), po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – 
Zarządem Oddziału w Strzelcach Opolskich oraz Międzyzakładową Organizacją 
Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Pomocy Społecznej i Oświaty  
w Kadłubie, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje: 
 
 

 
§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, stanowiący załącznik do uchwały. 
 
 

§ 2. 1.  Traci moc Regulamin nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
ustalony uchwałą nr XXXII/295/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 
dnia 23 lutego 2005 roku. 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do uchwały Nr XLII/377/06 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 stycznia 2006 r. 
 
 
 

Regulamin  
przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

 
§ 1. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub przedszkolu, 

połoŜonym na terenie wiejskim, w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, posiadającemu wymagane 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski 
dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem mieszkaniowym. 

2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres nie dłuŜszy niŜ dany rok 
szkolny, z zastrzeŜeniem § 3 ust. 1. 
 

§ 2. 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzaleŜniona jest od stanu 
rodzinnego nauczyciela i wynosi: 

1) dla osoby samotnej – 0,5% podstawy wymiaru, 
2) dla osoby, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z: 

a) jedną osobą – 1% podstawy wymiaru, 
b) z dwiema osobami – 1,5% podstawy wymiaru, 
c) z trzema lub więcej osobami – 2% podstawy wymiaru. 

2. Wspólne gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, tworzą 
wspólnie zamieszkujące stale z nauczycielem następujące osoby: 

1) małŜonek nauczyciela, 
2) małoletnie dzieci własne lub przysposobione nauczyciela, będące 
na utrzymaniu nauczyciela i pozostające pod jego opieką. 

3. Podstawą wymiaru dodatku mieszkaniowego, o której mowa w ust.1, 
jest wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela staŜysty, posiadającego tytuł 
magistra i przygotowanie pedagogiczne. 
 

§ 3. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po dniu złoŜenia przez nauczyciela wniosku i dokumentów potwierdzających 
prawo do dodatku. 

2. Dokumentami potwierdzającymi prawo nauczyciela do dodatku  
są w szczególności: odpis aktu małŜeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia 
dziecka, orzeczenie sądowe o przysposobieniu dziecka, zaświadczenie biura 
ewidencji ludności o zamieszkaniu, wpis w dowodzie osobistym, oświadczenie 
o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. 



3. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, nauczyciel 
przedstawia swojemu pracodawcy. 
 
 § 4. 1. Wypłacanie przysługującego dodatku ulega zawieszeniu na okres: 

1) urlopu bezpłatnego nauczyciela, dłuŜszego niŜ miesiąc kalendarzowy, 
2) umieszczenia dziecka, od posiadania którego uzaleŜnione jest prawo 

nauczyciela do dodatku, w domu dziecka lub innej placówce oświatowo – 
wychowawczej, 

3) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, od posiadania którego 
uzaleŜnione jest prawo nauczyciela do dodatku, 

4) urlopu wychowawczego nauczyciela. 
2. Wznowienie wypłacania dodatku po ustaniu przyczyny zawieszenia 

następuje po złoŜeniu przez nauczyciela pisemnego wniosku  
i na zasadach określonych w § 3. 
 

§ 5. Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obowiązany jest 
zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę 
prawa do dodatku lub zawieszenie jego wypłacania. 
 

§ 6. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca 
się w wysokości 1/30 dodatku za kaŜdy dzień jego przysługiwania. 
 

§ 7. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


