
 
 

Uchwała Nr XXVIII/407/08 

Rady Miejskiej w Nysie 

 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr, 162 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 54 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 

zm.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 

102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 

1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917), Rada Miejska w Nysie, po uzgodnieniu ze związkami za-

wodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala regulamin nauczycielskiego dodatku mieszka-

niowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawo-

wych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Nysa na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 

grudnia 2009 r.:  

 

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o: 

a) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum prowadzone 

przez Gminę Nysa, 

b) dodatku - należy przez to rozumieć nauczycielski dodatek mieszkaniowy, 

c) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodo-

wego. 

 

§ 2. Dodatek przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowis-

ka nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru za-

jęć w szkole, położonej na terenie wiejskim. 

 

§ 3. Wysokość dodatku, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, 

wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie -                   3 %; 

2) przy dwóch osobach w rodzinie -               4 %; 

3) przy trzech osobach w rodzinie -                5 %; 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6 % 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.  

 

§ 4. Do członków rodziny, o których mowa w § 3, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 

zamieszkującego współmałżonka oraz dzieci uczące się i pozostające na jego wyłącznym 

utrzymaniu. 

 

§ 5.1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim 

zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 3. 

2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

 

§ 6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których 

mowa w § 5, na ich wspólny wniosek. 

 



§ 7.1. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły. 

2. Dyrektorowi dodatek przyznaje Burmistrz Nysy. 

 

§ 8. Dodatek przysługuje nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 

wniosek o jego przyznanie. 

 

§ 9. Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także: 

1) za okres nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, 

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

wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawar-

ta była umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 

który umowa była zawarta; 

3) za okres korzystania z urlopu wychowawczego. 

 

§ 10. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym na-

stąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem. 

 

§ 11. Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie 

pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do części lub całości zasiłku lub 

zawieszenie jego wypłacania. 

 

§ 12.1. Wypłata przysługującego dodatku ulega zawieszeniu w okresie urlopu bezpłatnego 

nauczyciela, dłuższego niż miesiąc kalendarzowy. 

2. Wysokość dodatku ulega zmniejszeniu w przypadku: 

a) umieszczenia dziecka w domu dziecka lub innej placówce oświatowo - wychowawczej, 

b) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem. 

3. Wznowienie wypłaty dodatku następuje po złożeniu przez nauczyciela pisemnego oświad-

czenia o ustaniu przyczyn zawieszenia lub zmniejszenia dodatku. 

  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 


