UCHWAŁA NR VIII/41/2011
RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/153/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie.
Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzgodnieniu
z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wielopolu Skrzyńskim Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXV/153/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Wielopole Skrzyńskie § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego wynosi:
1) dla jednej osoby – 1%,
2) dla dwóch osób – 2%
3) dla trzech osób – 3%
4) dla czterech i więcej osób – 4%
miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z póżn. zm. )
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Pieczonka
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