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4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami,
do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
5) dzieci niepe³nosprawne.
5. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obowi¹zany niezw³ocznie
powiadomiæ dyrektora szko³y, a dyrektor szko³y otrzymuj¹cy
dodatek - Burmistrza. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szko³y lub organu prowadz¹cego szko³ê o zmianie liczby
cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela
wiadczenie podlega zwrotowi.
6. Nauczycielowi i jego ma³¿onkowi zamieszkuj¹cemu
z nim stale, bêd¹cemu tak¿e nauczycielem, przys³uguje tylko
jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 4. Ma³¿onkowie
wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³
dodatek.
7. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie
od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach
przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego przez niego pracodawcê.

3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku,
gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by wojskowej
zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek
wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który
umowa ta zosta³a zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
§4. 1. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela (dyrektora szko³y) lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych
wspó³ma³¿onkami.
2. Dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi szko³y - Burmistrz Gminy.
3. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ony zosta³ wniosek
o jego przyznanie.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê dyrektorom szkó³ i
Burmistrzowi Gminy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
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1) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
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UCHWA£A Nr XV/92/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz.
2088) oraz art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z pón. zm.) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê liczbê 2 nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówk¹ na terenie miasta Sierakowa; przeznaczonych do wydania w 2008 roku.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Sieraków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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