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UCHWAŁA Nr XXXVIII/160/2009 RADY GMINY BRODNICA
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Brodnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) w związku z art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:
§1. 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru zajęć w placówce oświatowej prowadzonej
przez Gminę Brodnica przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest
od stanu rodzinnego nauczyciela, zwany dalej „dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 51,00 zł,
2) dla 2 osób - 68,00 zł,
3) dla 3 osób - 84,00 zł,
4) dla 4 i więcej osób - 102,00 zł.
2. Kwoty dodatku mieszkaniowego określone w §1
ust. 1 uchwały ulegają zmianie od 1 stycznia każdego
roku, począwszy od 1 stycznia 2011 roku o wysokość prognozowanego, średniorocznego wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego w ustawie budżetowej.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez
nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
4. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do
pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł po-

mija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się
do pełnego złotego.
5. Nauczyciel jest obowiązany zawiadomić właściwego dyrektora placówki oświatowej, a dyrektor odpowiednio organ prowadzący placówkę oświatową,
o każdej zaistniałej zmianie liczby członków rodziny
wpływającej na zmianę wysokości dodatku. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku nienależne świadczenie pobrane przez nauczyciela, dyrektora
podlega zwrotowi.
6. Nauczycielowi i stałe z nim zamieszkującemu małżonkowi, będącemu także nauczycielem, przysługuje
tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1.
Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który
będzie wypłacał dodatek.
7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
§2.1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresowej służby
wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem
powołanym do służby wojskowej zawarta była
umowa na czas określony, dodatek wypłaca
się nie dłużej niż do końca okresu, na który
umowa została zawarta,
4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.
2. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
(dyrektora placówki oświatowej) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami. Dodatek
przyznaje odpowiednio dyrektor placówki oświatowej,
a dyrektorowi organ prowadzący placówkę oświatową.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym został złożony
wniosek o jego przyznanie.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
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jewództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodnicząca
Rady Gminy Brodnica
(-) inż. Halina Skrzypczak
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/229/09 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie 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; 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, Nr 223, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1 i 4, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych 1 (Dz.U. z 2006 r. 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, Nr 223,
poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz.
1463) uchwala się co następuje:
§1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie miasta i
gminy Dolsk:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej – 18,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,41 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli:
a) 1% ich wartości od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych,
b) 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
§2.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty zajęte na potrzeby:
a) działalności kulturalnej,
b) ochrony przeciwpożarowej,
c) związane z wykonywaniem zadań w zakresie
porządku publicznego,
d) pomocy społecznej,
e) doradztwa rolniczego.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty zajęte na potrzeby działalności sportowej.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2010.
Przewodniczący Rady
(-) Zbigniew Kierzkowski

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z
20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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