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5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny
wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Zarząd Powiatu.
6. 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, a jeżeli złożenie wniosku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
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) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na
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czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż
do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
1. Projekt Regulaminu został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli:
- Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pleszewie.
- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie,
- Regionalny Związek Zawodowy Nauczycieli „LEGIS” w Pleszewie.
2. Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.
3. Regulamin podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
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UCHWAŁA Nr XL/283/10 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z
2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr
92, poz. 753) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§1. W Statucie Powiatu Chodzieskiego, którego
tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr
VI/42/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Powiatu Chodzieskiego (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. Nr 77, poz. 2033) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do Statutu Powiatu Chodzieskiego pn. „Wykaz służb, inspekcji i straży Powiatu
Chodzieskiego” po punkcie 5 dodaje się pkt 6 w
brzmieniu:
„6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Chodzieży.”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
(-) Waldemar Straczycki

