
 

UCHWAŁA Nr XX/130/2009 

RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 27 lutego 2009 r. 

ustalenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym 

 w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn. 

Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Na-

uczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z 2006r. z późn. zmianami), po uzgodnieniu z Oddziałem ZNP w 

Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w pla-

cówkach oświatowych gminy Kałuszyn stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 2 do uchwa-

ły. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 4. Traci moc uchwała nr X/64/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie usta-

lenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach 

oświatowych gminy Kałuszyn. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Janusz K. Pełka 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XX/130/2009 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 27 lutego 2009r. 

 

Regulamin przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym 

 w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn 

 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w 

placówkach oświatowych na terenie gminy Kałuszyn w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązują-

cego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość dodatku uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi: 

1) 58zł - dla 1 członka rodziny (nauczyciela), 

2) 83zł - dla 2 członków rodziny, 

3) 109zł - dla 3 członków rodziny, 

4) 134zł - dla 4 członków rodziny i więcej. 

Wypłacaną kwotę dodatku zaokrągla się do pełnych złotych. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkują-

cych: 

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem, 

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 ro-

ku życia lub do czasu ukończenia nauki w szkole (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 



4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 24 ro-

ku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole wyższej i legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności, 

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny o których mowa w ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek 

jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek – Burmi-

strza. 

5. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu nauczycielem, przysługuje 

tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodaw-

cę, który będzie im wypłacał dodatek. 

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego loka-

lu mieszkalnego. 

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 

wskazanego pracodawcę. 

8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego w okresie ciąży, opieki nad dzieckiem, zasiłku ma-

cierzyńskiego, 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, 

w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o prace na 

czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została za-

warta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach. 

9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współ-

małżonkami. Wniosek winien być złożony wg określonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do 

uchwały. 

10. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Burmistrz. 

11. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został 

wniosek o jego przyznanie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Janusz K. Pełka 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XX/130/2009 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 27 lutego 2009r. 

 

.............................. data......................... 

........................................................ 
(imię i nazwisko nauczyciela) 

........................................................... 
(miejsce pracy) 

............................................................ 
(adres zamieszkania) 

 

Wniosek 

o wypłatę dodatku mieszkaniowego 

 

Proszę o przyznanie dodatku mieszkaniowego zgodnie z regulaminem przyznawania dodatków mieszka-

niowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn. 

Oświadczam, że zajmuję lokal mieszkalny w......................................................................................................... 



Wraz ze mną zamieszkują następujący członkowie rodziny : 

1. małżonek.........................................., który nie posiada własnego źródła dochodu*, jest nauczycielem*, 
(imię i nazwisko) 

2. rodzice pozostający na moim wyłącznym utrzymaniu................................................................................. 

(imiona i nazwisko) 

3. dzieci do 18 roku życia: 

1) .............................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

2) ............................................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................................. 

4) .............................................................................................................................................................. 

4. dzieci od 18 do 21 roku życia uczące się w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej pozostające na 

moim utrzymaniu: 

1) ................................................................................................................................................................ 

(imię dziecka, data urodzenia, nazwa i adres szkoły) 

2) ................................................................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................................................... 

4) ............................................................................................................................................................... 

5. dzieci do 24 roku życia, kontynuujące naukę w szkole wyższej i legitymujące się orzeczeniem o umiarko-

wanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostające na moim utrzymaniu: 

1) ............................................................................................................................................................... 

(imię dziecka, data urodzenia, nazwa i adres szkoły wyższej, orzeczenie o niepełnosprawności) 

2) ............................................................................................................................................................... 

6. dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu: 

1) ............................................................................................................................................................... 

(imię dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności) 

2) ................................................................................................................................................................ 

 

Ponadto oświadczam, że zobowiązuję się informować pracodawcę o każdej zmianie, która może mieć 

wpływ na wysokość otrzymywanego dodatku mieszkaniowego. 

 

 

........................................................... 
(podpis nauczyciela wnioskodawcy) 

* właściwe podkreślić 

 

 

 

 


