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Dodatek za wys³ugê lat

2.
góry.

§14. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat zgodnie z art. 33, ust. 1 Karty Nauczyciela.
2.

Poz. 4254, 4255

— 22398 —

Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry.

§15. 1 Nauczycielowi nie posiadaj¹cemu kwalifikacji
do nauki jêzyka obcego, do czasu uzyskania kwalifikacji
podwy¿sza siê minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego o 500,00 z³ brutto (proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia).

Dodatek, o którym mowa w §15.1. wyp³aca siê z

§16.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gmi-

ny.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego, jednak nie wczeniej ni¿ od 1.01.2009.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gracjan Skórnicki
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UCHWA£A Nr XXXVI/235/08 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie: Regulaminu na rok 2009 okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
Rada Gminy Duszniki uchwala Regulamin na rok 2009
okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego:

§1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin we wszystkich placówkach owiatowych na terenie
Gminy Duszniki i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do
zajmowanego stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
§2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzale¿niona jest od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela i wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie -

20,00 z³

2) przy dwóch osobach w rodzinie -

30,00 z³

3) przy trzech osobach w rodzinie -

35,00 z³

4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie -

40,00 z³.

§3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
- wspó³ma³¿onka
- dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê pozostaj¹ca na wy³¹cznym
utrzymaniu nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 lat.
§4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cego przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej ust. 2.
Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
§5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielski
dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadz¹cy.
§6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
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2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie,
§7. Nauczyciel zobowi¹zany jest do dnia 15 padziernika
ka¿dego roku z³o¿yæ owiadczenia o liczbie osób, na któr¹
bêdzie pobiera³ dodatek mieszkaniowy (nauczyciel do dyrektora, a dyrektor do organu prowadz¹cego). Brak owiadczenia bêdzie równoznaczny z przyznaniem w/w dodatku
tylko na pracuj¹cego nauczyciela.
§8. Ka¿d¹ zmianê w sytuacji rodzinnej (zmniejszenie lub
zwiêkszenie liczby osób na które pobierany jest dodatek
mieszkaniowy) nauczyciel jest zobowi¹zany niezw³ocznie
zg³osiæ jak wy¿ej.
§9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach

3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek
wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który by³a
zawarta umowa,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
§10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
tylko w jednostce macierzystej i tylko jeden niezale¿nie od
liczby placówek, w których pracuje nauczyciel.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wczeniej ni¿ od 1.01.2009.

1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gracjan Skórnicki

2) pobierania zasi³ku chorobowego, macierzyñskiego, opiekuñczego, wynagrodzenia za czas choroby,
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UCHWA£A Nr XXVII/201/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z
póniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 121, poz. 844 z póniejszymi
zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29
lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i op³at lokalnych w 2009 r (M. P. Nr 59, poz. 531)
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,57 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 16,25 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 9,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,95 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - 3,35 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej z wyj¹tkiem:
- gara¿y - 6,15 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

