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UCHWAŁA Nr V/27/11 

Rady Gminy Kruklanki 

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypł acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzony ch przez Gmin ę Kruklanki. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,  
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675), w  związku z  art. 54 ust. 7  ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218 i 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 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r., Nr 145, 
poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r., Nr 1, poz. 1, Nr 56, 
poz. 458, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 216, 
poz. 1706) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Kruklanki. 

 
§ 2. Nauczycielowi zatrudnionemu w  wymiarze nie 

niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane 
na zajmowanym stanowisku, określone w  odrębnych 
przepisach, przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

 
§ 3. Wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
  1) przy jednej osobie w rodzinie: 30 zł; 
  2) powyżej jednej osoby w rodzinie: 40 zł. 
 

§ 4. Do członków rodziny, o której mowa w § 3 
zalicza się nauczyciela uprawnionego do dodatku 
mieszkaniowego oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
 
  1) małżonka; 
 
  2) rodziców nauczyciela pozostających na jego 

wyłącznym utrzymaniu; 
 
  3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka 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; 

 
  4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela 

i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, 

do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 26 roku życia; 

 
  5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego 

źródła dochodów. 
 

§ 5. 1) Nauczycielowi przysługuje jeden dodatek 
mieszkaniowy także wówczas, gdy współmałżonek jest 
również nauczycielem. 
 

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

3) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela a  w przypadku nauczycieli 
będących małżonkami na ich wspólny wniosek. 
 

4) Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje 
dyrektor szkoły, a dyrektorowi – Wójt Gminy. 
 

6) Nauczyciel obowiązany jest poinformować 
o zmianie liczby członków rodziny w terminie 14 dni od 
dnia jej zaistnienia. 
 

§ 6. 1) Prawo do nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego 
do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego. 
 

2) Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu w którym złożono wniosek 
o jego przyznanie, a jeśli jest to pierwszy dzień miesiąca, 
od tego dnia. 
 

3) Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu. 
 

§ 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
 
  1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie; 
 
  2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 
 
  3) korzystania z urlopu wychowawczego. 
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kruklanki. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 września 2011 r. 

 
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 

Zdzisław Szyszko 

 
 


