Zarządzenie nr 180
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 sierpnia 2005r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 34
ust. 2 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/362/2005 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie regulaminu określającego
wysokości oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk, zarządza się, co następuje:
§1
Określa się szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach wymienionych w § 34 ust. 1 regulaminu.
§2
1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
− przy jednej osobie w rodzinie 6%,
− przy dwóch osobach w rodzinie 8%,
− przy trzech osobach w rodzinie 10%,
− przy czterech osobach i więcej 12%
najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej.
2. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości
określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Miasta.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 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.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy,
a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku rodzinnego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego,
okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, 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 ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
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