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§1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie mniejszym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin oraz posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
§2. 1. Wysokoæ dodatku mieszkaniowego uzale¿niona
jest od stanu rodzinnego nauczyciela
2. Dodatek jest zró¿nicowany stosownie do stanu rodzinnego i obejmuje:
a) 6% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalonego przez Ministra Gospodarki i Pracy - zwanego dalej najni¿szym wynagrodzeniem dla
jednej osoby

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. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
§3. 1. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywanej pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,

b) 8% najni¿szego wynagrodzenia - dla dwóch osób

c) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub okresach s³u¿by wojskowej,

c) 10% najni¿szego wynagrodzenia - dla trzech osób
d) 12% najni¿szego wynagrodzenia - dla czterech i wiêcej
osób.
3. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê, a
kwotê co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.
4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza, siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: ma³¿onka
i dzieci, a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2.

d) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego.
Od w/w dodatku za okres nieobecnoci w pracy z powodu
choroby nie odprowadza siê sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne.
2.

Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta D¹bie.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w D¹biu
(-) Anna £aska - Vongsay

4740
UCHWA£A Nr XX/144/08 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. 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, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218; z 2008
r. Nr 180 poz. 1111), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr
191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775; z 2007 r.
Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
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§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 z³. za
1 dt. do kwoty 44,00 z³. za 1 dt.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wielkopolski.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim
(-) mgr in¿. Justyn Zaradniak

4741
UCHWA£A Nr XX/145/08 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny sprzeda¿y drewna do celów wymiaru podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. 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, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218; z 2008
r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200
poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr
164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; z 2006 r. Nr 249 poz. 1825,
Nr 245 poz. 1775; z 2008 r. Nr 116 poz. 730) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê sprzeda¿y drewna do celów
wymiaru podatku lenego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 20 padziernika 2008
r. w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej
wed³ug redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa
za pierwsze trzy kwarta³y 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 718) z kwoty
152,53 z³. za 1 m3 do kwoty 83,00 z³. za 1 m3.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wielkopolski.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim
(-) mgr in¿. Justyn Zaradniak

