Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 12

7. Stosunek ³¹cznej kwoty d³ugu na koniec roku bud¿etowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku
bud¿etowym wynosiæ bêdzie 0,26%

Razem: -

5. Planowane dochody bud¿etu gminy Kwilcz na 2015 rok
16.593.639,00

1. Zad³u¿enie gminy Kwilcz na pocz¹tek roku bud¿etowego 42.295,00

6. £¹czna kwota do sp³aty rat kredytów i po¿yczek wraz
z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów
gminy na 2015 r. (poz. 3/poz. 5) wynosi 0,27%

2. Planowane w bud¿ecie przychody z tyt. kredytów i
po¿yczek 0,00
3. Kwota przewidziana w bud¿ecie na sp³atê zad³u¿eñ

7. Stosunek ³¹cznej kwoty d³ugu na koniec roku bud¿etowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku
bud¿etowym wynosiæ bêdzie 0,00%

42.295,00

- odsetek -

44.410,00

4. Prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2015 r.
(poz. 1+2-3) 0,00

VIII. Prognoza na rok 2015

- kredytów i po¿yczek -

Poz. 288, 289

— 1291 —

2.115,00

289
UCHWA£A Nr XIII/92/07 RADY GMINY KWILCZ
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego
przyznawania i wyp³acania nauczycielom szkó³ i przedszkola, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Kwilcz
Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami), zwanej dalej "Kart¹ Nauczyciela", Rada Gminy
Kwilcz uchwala: Regulamin okrelaj¹cy wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady
jego przyznawania i wyp³acania.
§1. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) Szkole - nale¿y przez to rozumieæ równie¿ przedszkole
prowadzone przez Gminê Kwilcz.
2) Nauczycielach - nale¿y przez to rozumieæ równie¿ wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Kwilcz.
§2. 1. Nauczycielowi, posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymia-

rze, co najmniej po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w
szko³ach i przedszkolu na terenie Gminy Kwilcz przys³uguje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy, uzale¿niony od stanu
rodzinnego, obliczany procentowo na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracê ustalonego na zasadach i w trybie
ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) i
wyp³acany w wysokoci:
1) Dla 1 osoby - 6%.
2) Dla 2 osób - 8%.
3) Dla 3 osób - 10%.
4) Dla 4 i wiêcej osób - 12%.
2. Kwoty dodatków, o których mowa w ust. 1 zaokr¹gla
siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê 0,49 z³ pomija
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Poz. 289
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siê, a kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego
z³otego.

§3. 1. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:

1) Nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie.

1) Ma³¿onka.

2) Pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego.

2) Rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na jego pe³nym utrzymaniu.

3) Odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub okresach s³u¿by wojskowej.

3) Pozostaj¹cych na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y, nie d³u¿ej jednak ni¿ do
ukoñczenia 21 roku ¿ycia.

4) Korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego przewidzianego w odrêbnych przepisach.

4) Pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do
czasów ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia.
5) Dzieci niepe³nosprawne nieposiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodów.
4. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest
obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y, a
dyrektor szko³y otrzymuj¹cy dodatek - Wójta Gminy. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szko³y lub Wójta Gminy
o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez
nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1.
Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie
wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.
6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego
przez niego pracodawcê.
8. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

2. Prawo do dodatku wygasa:
1) Z ostatnim dniem miesi¹ca kalendarzowego, w którym
usta³y przes³anki wymienione w §2 ust. 3.
2) Z ostatnim dniem miesi¹ca kalendarzowego, w którym
nast¹pi³o wyganiêcie lub rozwi¹zanie stosunku pracy z
nauczycielem.
§4. 1. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela (dyrektora szko³y) lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych
wspó³ma³¿onkami. Wniosek powinien zawieraæ dane potwierdzaj¹ce spe³nienie wymagañ, o których mowa w §2 ust. 3.
2. Dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi Wójt Gminy Kwilcz.
3. Dodatek wyp³aca siê z do³u.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kwilcz.
§6. Traci moc uchwa³a Nr III/24/06 Rady Gminy Kwicz z
dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu okrelaj¹cego
wysokoæ dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady
jego przyznawania i wyp³acania nauczycielom szkó³ i przedszkola, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Kwicz.
§7. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Grzegorz Korpik

