
UCHWAŁA NR XXII/132/ 09 RADY GMINY KRYPNO 

z dnia 20 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 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; z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 / i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r.  
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 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, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

Ustala się regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 

§ 1. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 1 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek 
mieszkaniowy w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany miesięcznie  
w wysokości: 

1) dla 1 osoby – 1   %; 

2) dla 2 osób – 2   % ; 

3) dla 3-4 osób – 3   %; 

4) dla 5 i więcej osób - 4 % - miesięcznej stawki aktualnego minimalnego wynagrodzenia 
określonego zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679; z 2004 r. Nr 240, poz. 2407;  
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 
do 0,49 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł, zaokrągla się do pełnego złotego. 

3. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkujących: współmałżonka oraz pozostające na jego utrzymaniu dzieci do ukończenia 18 
roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, jak również pozostające na utrzymaniu 
nauczyciela lub nauczyciela i jegomałżonka niepracujące dzieci będące studentami do czasu 
ukończenia studiów wyższych nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim 
zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, 
wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę. 



6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 
przez niego lokalu mieszkalnego. 

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
złożono wniosek o jego przyznanie. 

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

1) niewykonywania  pracy, za które przysługuje wynagrodzenie; 

2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku, 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 
została zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach. 

9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny 
wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem ust. 5. 

10. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły wójt gminy. 

11. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą  od dnia 01 lutego 2009 roku. 

Przewodniczący Rady 

Bogdan Jurgielewicz  


