
7�BEAAB"�8��,	�F��
9��EF�	�)FC�9C� B:�"�;3C����"BE+�����$#�� � 6�����#�#�B��#����
�

;�#$���;

  2) dla 2 osób 25 zł, 
 
  3) dla 3 osób 30 zł, 
 
  4) dla 4 i wi�cej osób 35 zł. 
 

§ 3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku mieszkaniowego zalicza si� wspólnie z nim 
zamieszkuj�cych: 
 
  1) mał�onka, który nie posiada własnego �ródła 

dochodów, 
 
  2) rodziców nauczyciela pozostaj�cych na wył�cznym 

utrzymaniu, 
 
  3) dzieci do uko�czenia 18 roku �ycia lub do czasu 

uko�czenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo 
ponadgimnazjalnej, nie dłu�ej jednak ni� do 
uko�czenia 21 roku �ycia, 

 
  4) pozostaj�ce na utrzymaniu nauczyciela niepracuj�ce 

dzieci b�d�ce studentami do czasu uko�czenia 
studiów wy�szych, nie dłu�ej ni� do uko�czenia 
25 roku �ycia. 

 
§ 4. Nauczycielowi i jego mał�onkowi 

zamieszkuj�cemu z nim stale, b�d�cemu tak�e 
nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w 
okre�lonej wysoko�ci. Mał�onkowie wspólnie wskazuj� 
pracodawc�, który b�dzie wypłacał dodatek. 
 

§ 5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 
wskazanego przez niego pracodawc�. 
 

§ 6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi 
niezale�nie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego. 
 

§ 7. Dodatek mieszkaniowy przyznaje si� na wniosek 
nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli b�d�cych 

współmał�onkami. Nauczycielowi dodatek przyznaje 
dyrektor a dyrektorowi Wójt Gminy. 
 

§ 8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesi�ca 
nast�puj�cego po miesi�cu, w którym zło�ono wniosek o 
jego przyznanie. 
 

§ 9. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie 
wykonywania pracy a tak�e w okresach: 
 
  1) nie �wiadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
 
  2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
 
  3) odbywania zasadniczej słu�by wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej słu�by w 
przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do 
słu�by zawarta była umowa o prac� na czas 
okre�lony, dodatek wypłaca si� nie dłu�ej ni� do ko�ca 
okresu, na który umowa ta została zawarta. 

 
§ 10. Dodatek mieszkaniowy wypłaca si� z góry. 

 
§ 11. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny 

nauczyciel otrzymuj�cy dodatek jest obowi�zany 
niezwłocznie powiadomi� dyrektora szkoły a dyrektor 
szkoły Wójta Gminy. W przypadku nie powiadomienia 
dyrektora szkoły b�d� Wójta Gminy o zmianie liczby 
członków rodziny, nienale�nie pobrane �wiadczenie 
podlega zwrotowi. 
 

ROZDZIAŁ V 
Postanowienia ko �cowe 

 
§ 1. Regulamin podlega uzgodnieniu ze zwi�zkami 

zawodowymi zrzeszaj�cymi nauczycieli. 
 

§ 2. Wszelkie zmiany postanowie� niniejszego 
Regulaminu nast�puj� w trybie wła�ciwym dla jego 
uchwalenia. 
 

 
____________ 
* Rozstrzygni�cie nadzorcze PN.0911-222/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. 
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UCHWAŁA Nr XXXI/190/09 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/09 Rady Gminy Ostr óda z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego t erenu cz ��ci miejscowo �ci Stare Jabłonki, gmina Ostróda. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie 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, Nr 167, 
poz. 1759, 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 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
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45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada Gminy Ostróda uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Zmienia si� zał�cznik Nr 2 do uchwały, o którym 

mowa w § 2 ust. 5 uchwały Nr XXX/185/09 Rady Gminy 
Ostróda z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu cz��ci miejscowo�ci Stare Jabłonki, gmina 
Ostróda, nadaj�c mu brzmienie zgodnie z § 2 niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. 

Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXX/185/09 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 20 marca 2009 r. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 
r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Ostróda postanawia, co 
nast�puje: 

 

1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu cz��ci 
miejscowo�ci Stare Jabłonki z ustaleniami studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ostróda, uchwalonego uchwał� 
Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 
1998 r. 

 
2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie 
przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
3. W zwi�zku z tre�ci� § 9 pkt 10 uchwały, w granicach 
planu nie ustala si� zada� własnych gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Ostróda. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Roman Nowakowski 
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UCHWAŁA Nr XXXI/191/09 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/09 Rady Gminy Ostr óda z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego t erenu cz ��ci miejscowo �ci Stare Jabłonki, gmina Ostróda. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie 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, Nr 167, 
poz. 1759, 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 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada Gminy Ostróda uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Zmienia si� zał�cznik Nr 2 do uchwały, o którym 

mowa w § 2 ust. 5 uchwały Nr XXX/184/09 Rady Gminy 
Ostróda z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu cz��ci miejscowo�ci Stare Jabłonki, gmina 
Ostróda, nadaj�c mu brzmienie zgodnie z § 2 niniejszej 
uchwały. 

 

§ 2. 
Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXX/184/09 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 20 marca 2009 r. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 
r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Ostróda postanawia, co 
nast�puje: 

 
1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu cz��ci 
miejscowo�ci Stare Jabłonki z ustaleniami studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ostróda, uchwalonego uchwał� 
Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 
1998 r. 

 
2. Do projektu planu wniesiono uwag� w trybie przepisów 
art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rozstrzygni�t� jak ni�ej: 

 


