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wawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê w sposób okrelony w ust. 1.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
godzin nauczyciela, ustala siê mno¿¹c odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten
sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej
0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

Poz. 4292, 4293

4. Dodatek ten przys³uguje za dni nieobecnoci w pracy
z powodu choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek
z ubezpieczenia spo³ecznego.
Postanowienia koñcowe
§11. 1. Dodatki wyp³acane s¹ w nastêpuj¹cych terminach:
a) z góry: za wys³ugê lat, motywacyjny, funkcyjny,

Dodatek za wys³ugê lat

b) z do³u: wszystkie pozosta³e.

§10. 1. Zasady przyznawania i wysokoæ dodatku za wys³ugê lat okrelaj¹: art. 33 Karty Nauczyciela oraz przepis
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31
stycznia 2005 r.
2.

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym nauczyciel
naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za okres urlopu
dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

2. O przyznaniu dodatku nauczyciel jest informowany na
pimie.
3. Regulamin zosta³ uzgodniony z w³aciwymi strukturami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cymi w owiacie: Zarz¹dem Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Chodzie¿y i Miêdzyszkoln¹ Komisj¹ Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ
Pracowników Owiaty i Wychowania w Chodzie¿y.
4. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie w³aciwym
do jego uchwalania.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r. do 31
grudnia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Maciej Szumiñski

4293
UCHWA£A Nr XXIX/240/08 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szko³om
o uprawnieniach szkó³ publicznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 z pó¿n. zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220,
Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984 Dz.U. Nr 153, poz.
1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717,
Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.
Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. Nr
175, poz. 1457 z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181,

poz. 1337 z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz.
974, DzU. Nr 173, poz. 1218, Dz U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
w zwi¹zku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity z 2004 r.
Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z pó¿n. zm: Dz.U. Nr 69, poz. 624, Dz.U.
Nr 273 poz. 2703, Dz.U. Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Dz.U. Nr
17, poz. 141, Dz.U. Nr 94, poz. 788, Dz.U. Nr 122, poz. 1020,
Dz.U. Nr 131, poz. 1091, Dz.U. Nr 167, poz. 1400, Dz.U. Nr 249,
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poz. 2104 z 2006 r. Dz.U. Nr 144, poz. 1043, Dz.U. Nr 208, poz.
1532, Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Dz.U. Nr 42, poz. 273,
Dz.U. Nr 80, poz. 542, DZ.U. Nr 180, poz. 1280, Dz.U. Nr 181,
poz. 1292, Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Dz.U. Nr 145, poz.
917) Rada Miejska w Chodzie¿y, uchwala co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XI/102/2007 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szko³om o
uprawnieniach szkó³ publicznych, zmienionej uchwa³¹ Nr
XXIII/196/08 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 30 czerwca
2008 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szko³om o
uprawnieniach szkó³ publicznych, wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

Poz. 4293, 4294

W §1 dodaje siê ust. 5 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
Przedszkolom niepublicznym i szko³om niepublicznym o
uprawnieniach szkó³ publicznych prowadz¹cym wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, przys³uguje dotacja w kwocie
przewidzianej na ucznia objêtego wczesnym wspomaganiem
rozwoju w czêci owiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Chodzie¿.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Maciej Szumiñski

4294
UCHWA£A Nr XXIX/243/08 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci
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 (Dz.U z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r Nr
172, poz. 1441; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r Nr 180, poz. 1111), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U z
2006 Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z
2008 r Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730),oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych (M.P
z 2008 r Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Chodzie¿y uchwala
co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci na
terenie Gminy Miejskiej Chodzie¿:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci - 0,58 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,

2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena oraz
od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 16,56 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 9,10 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
zdrowotnych - 3,93 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budynków pozosta³ych lub ich czêci, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego zajêtych na:
a) w³asne cele gospodarcze - 5,88 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
b) pozosta³e cele - 6,54 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
6) od budowli - 2% ich wartoci

