
UCHWAŁA Nr XV/130/08
Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 19 marca 2008 roku 

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  nauczycielskiego  dodatku 
mieszkaniowego  oraz  szczegółowe  zasady  jego  przyznawania  i  wypłacania 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 
2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.) –  po  uzgodnieniu  ze 
Związkiem  Nauczycielstwa  Polskiego  Oddział  w  Rymanowie  oraz  Komisją  Międzyzakładową 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie, 

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje: 

§ 1
 

Ustala  się  Regulamin  określający  wysokość  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  oraz 
szczegółowe  zasady  jego  przyznawania  i  wypłacania  nauczycielom  zatrudnionym  w  szkołach 
prowadzonych przez Gminę Rymanów, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
 

§ 3 
Traci moc Uchwała Nr XXII/231/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 18 lutego 2005 roku w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy w Rymanowie oraz szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów. 



Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr XV/130/08 
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 
19 marca 2008 r. 

REGULAMIN 

określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

1.  Nauczycielowi,  posiadającemu  kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela, 
zatrudnionemu  w wymiarze  nie  niższym  niż  połowa  obowiązującego  wymiaru  zajęć  w 
szkole  prowadzonej  przez  Gminę  Rymanów,  przysługuje  nauczycielski  dodatek 
mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwanego dalej „dodatkiem”, wypłacany co 
miesiąc w wysokości: 
1) dla jednej osoby - 30 złotych, 
2) dla dwóch osób - 45 złotych, 
3) dla trzech osób - 61 złotych, 
4) dla czterech i więcej osób - 76 złotych. 

2.  Kwoty  dodatków,  o  których  mowa  w  pkt.  1,  będą  waloryzowane  prognozowanym  na 
podstawie odrębnych przepisów średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług ogółem 
corocznie z dniem 1 stycznia, przy czym wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych 
w górę (poczynając od 2009 roku).

3.  Do członków rodziny nauczyciela  uprawnionego do dodatku  zalicza  się  wspólnie  z  nim 
zamieszkujących: 

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  roku  życia  lub  do  czasu  ukończenia  przez  nie  szkoły 
ponadpodstawowej lub 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 dochodu. 

4.  O zaistniałej  zmianie  liczby członków rodziny,  o  których mowa w pkt.  2  nauczyciel 
otrzymujący  dodatek  obowiązany  jest  niezwłocznie  powiadomić  dyrektora  szkoły,  a 
dyrektor szkoły otrzymujący dodatek Burmistrza Gminy. W przypadku niepowiadomienia o 
zmianie  liczby  członków  rodziny,  nienależnie  pobrane  przez  nauczyciela  lub  dyrektora 
szkoły świadczenie podlega zwrotowi z ustawowymi odsetkami od dnia pobrania dodatku.
 
5.  Nauczycielowi  i  jego  małżonkowi  zamieszkującemu z  nim na  stałe,  będącemu także 
nauczycielem,  przysługuje  tylko  jeden  dodatek  w  wysokości  określonej  w  pkt.  1. 
Małżonkowie wspólnie wskażą pracodawcę, który będzie wypłacał im dodatek. 

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



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

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 i okresowej 
służby  wojskowej;  w  przypadku,  gdy  nauczycielem  powołanym  do  służby 
wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie 
dłużej niż do końca okresu, na który umowa to została zawarta, 
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

9. Dodatek wypłaca się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek 
nauczycieli będących współmałżonkami.  

10. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Burmistrz Gminy. 

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

12.  Wzór  wniosku  o  przyznanie  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  określa 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 

          



Załącznik do Regulaminu 
przyznawania i wypłacania 

                   nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego

................................. dnia...............................

Do
Dyrektora /Burmistrza Gminy
..................................................

       WNIOSEK             
 O  PRZYZNANIE  NAUCZYCIELSKIEGO  DODATKU  MIESZKANIOWEGO

Imię i Nazwisko ........................................................................................................................

Nauczyciel .................................................................................................................................

Zatrudniony w wymiarze - (na stanowisku) ..............................................................................

Oświadczam,  że  niżej  wymienieni  członkowie  rodziny  stale  ze  mną  zamieszkujący,  na 
których przysługuje dodatek mieszkaniowy nie posiadają własnego źródła dochodów lub 
współmałżonek jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela :

1) Współmałżonek ..............................................................................................................

2) Dzieci:

a) ........................................................ ur. ....................................................

b) ........................................................ ur. ....................................................

c) ........................................................ ur. ....................................................

d) ........................................................ ur. ....................................................

3) Rodzice pozostający wyłącznie na moim utrzymaniu:

a) ......................................................... b) ....................................................

O każdej zmianie danych, od których uzależniona jest wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską w Rymanowie 
zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić pracodawcę.

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



Oświadczenie współmałżonka lub współmałżonki będącej również nauczycielem:

Oświadczam, że jestem zatrudniony(a) na stanowisku nauczyciela w ...............................................

..............................................................................................................................................................

i wspólnie wskazujemy ........................................................................................................................

jako pracodawcę, który będzie wypłacał nam nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

....................................................
       (podpis współmałżonka)


