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UCHWA£A Nr X/60/2007 RADY GMINY W GRANOWIE
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie: Ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Granowo na rok 2008, a tak¿e wysokoci
oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U z 2006 r. Nr
97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007
r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102,
poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191, poz. 1369) w uzgodnieniu
ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli, Rada
Gminy w Granowie uchwala Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Granowo na rok 2008.
ROZDZIA£ I
Przepisy wstêpne
§1. 1. Regulamin okrela wysokoæ stawek, szczegó³owe
warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:
1) dodatku za wys³ugê lat

opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku
lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o
w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny

2) dodatku motywacyjnego

4) dodatku za warunki pracy

§3. 1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden
etat nauczyciela stanowi 2,5% osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 5% jego wynagrodzenia zasadniczego.

6) dodatku mieszkaniowego

3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê procentowo na
czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿
12 miesiêcy.

3) dodatku funkcyjnego

7) dodatku wiejskiego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Granowo.
2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to ka¿d¹ szko³ê podstawow¹,
gimnazjum albo przedszkole,
2) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach.
3) ustawie - rozumie siê przez to Kartê Nauczyciela
ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat
§2. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem art.
20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przys³uguje równie¿
za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy
w skutek choroby lub koniecznoci osobistego sprawowania

4. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznawania uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa w pkt 6, ustala dyrektor.
5. Dodatek motywacyjny nauczyciel mo¿e otrzymaæ po
przepracowaniu w szkole, przedszkolu ca³ego poprzedniego
roku szkolnego.
6. Warunkiem przyznania nauczycielskiego dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp...,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
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c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w
szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
7. Dodatek przyznaje dyrektor w formie pisemnej, kopiê
decyzji nale¿y w³¹czyæ do akt osobowych nauczyciela.
§4. 1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden
etat dyrektora i wicedyrektora stanowi 15% osobistej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, pe³ni¹cego w/w
funkcje.
2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora i wicedyrektora nie
mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê procentowo na
czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 12
miesiêcy, a decyzjê wydaje siê na pimie.
4. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz
okres jego przyznawania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
warunków, o których mowa w pkt 5, ustala Wójt.
Dla wicedyrektorów odpowiednio dyrektor szko³y.
5. Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom i wicedyrektorom:

1) Dyrektor ponosi odpowiedzialnoæ za dydaktyczny poziom
szko³y, a w celu jego osi¹gniêcia:
a) zapewnia bogat¹ gamê zajêæ pozalekcyjnych,
b) umo¿liwia dzieciom udzia³ w konkursach,
c) organizuje wyjazdy na zawody,
d) prowadzi odpowiedni¹ politykê kadrow¹, zapewniaj¹c¹ placówce wszechstronnie i wysoko wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹.
2) Proponuje atrakcyjne sposoby realizacji programu wychowawczego.
3) Dba o samokszta³cenie.
4) Kieruje dzia³alnoci¹ placówki, zapewniaj¹c jej wysoki
poziom organizacyjny.
5) Godnie reprezentuje placówkê na zewn¹trz.
6) Dba o promocjê placówki.
7) Integruje rodowisko lokalne, poprzez blisk¹ wspó³pracê
z Rad¹ Rodziców i organizacjami spo³ecznymi.
8) Zabiega, o wspó³pracowników, sojuszników lub przyjació³
placówki do realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych.
9) Prawid³owo gospodaruje rodkami finansowymi.
10) Dba o powierzone mienie spo³eczne, utrzymuj¹c je w
dobrym stanie, realizuj¹c w³asny plan prowadzenia prac
remontowo- modernizacyjnych.
11) Przestrzega przepisów BHP i przeciwpo¿arowych.
12) Sprawuj¹c nadzór pedagogiczny, motywuje i pomaga
nauczycielowi w rozwoju zawodowym oraz wp³ywa na
podnoszenie poziomu dydaktycznego szko³y.
§5. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przys³uguje,
je¿eli nauczyciel:
a) przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, wychowawczym lub bezp³atnym,
b) jest nieobecny w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego
powy¿ej 35 dni, liczonych w okresie obejmuj¹cym czas
ostatniej wydanej decyzji w sprawie zwiêkszenia stawki
dodatku motywacyjnego,
c) otrzyma³ karê porz¹dkow¹ z art. 108 Kodeksu Pracy.
2. Dodatek motywacyjny zostaje wstrzymany z pierwszym
dniem nastêpnego miesi¹ca, po powstaniu warunków do jego
wstrzymania i mo¿e zostaæ ponownie przyznany nie wczeniej
ni¿ po up³ywie jednego okresu, na jaki by³ przyznany.
ROZDZIA£ IV
Dodatek funkcyjny
§6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysokoci okrelonej w poni¿szej tabeli.
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TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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Podane w tabeli wide³ki procentowe odnosz¹ siê do
redniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego,
o którym mowa w art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela.

9. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego w granicach okrelonych tabel¹ ustala dla dyrektorów Wójt, dla wicedyrektorów
dyrektor.

ROZDZIA£ V

3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
Prawo do dodatku powstaje od 1 dnia miesi¹ca, po up³ywie
jednomiesiêcznego pe³nienia obowi¹zków i wygasa z l dniem
miesi¹ca, nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
4. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi
z tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u - 1%
2) powierzenia:
-

wychowawstwa klasy w szko³ach - 2,2%

-

wychowawstwa klasy w przedszkolach - 2,2%

3) powierzenia funkcji nauczyciela - doradcy metodycznego
- 2 - 15%
redniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego,
o którym mowa w art. 30 ust 4 Karty Nauczyciela.
5. Przy ustalaniu wysokoci dodatków funkcyjnych bierze
siê pod uwagê liczbê dzieci, oddzia³ów, liczbê pracowników,
liczbê kadry kierowniczej, warunki organizacyjne placówki,
stan techniczny i liczbê budynków.
6. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków
funkcyjnych nauczycielowi przys³uguj¹ wszystkie.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w który nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie
nast¹pi³o od l dnia miesi¹ca, to od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie:
1) nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,
3) zaprzestania pe³nienia obowi¹zków z innych powodów.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doranych zastêpstw
§7. 1. W przypadkach okrelonych w Karcie Nauczyciela,
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zgodne z ustaw¹.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ realizowanego przez nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym, rozliczane w systemie
tygodniowym, nie przys³uguje za dni, w których nauczyciel
nie realizuje zajêæ z powodu:
- przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
- rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia
(p³atne tylko za godziny w dni pracy),
- usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
- opieki nad chorym dzieckiem lub cz³onkiem rodziny,
- dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z takich przyczyn
jak:
1) zawieszenie zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazd dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) choroba ucznia nauczanego indywidualnie, trwaj¹ca nie
d³u¿ej ni¿ 7 dni,
4) rekolekcje,
5) udzia³ nauczyciela w konferencji metodycznej, szkoleniu,
kursach, na które nauczyciel zosta³ skierowany przez pracodawcê,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31

Poz. 643

— 3402 —

6) Dzieñ Edukacji Narodowej,
7) rozpoczêcie i zakoñczenie roku szkolnego,
8) zwolnieñ wynikaj¹cych z innych aktów prawnych, traktuje
siê jako godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹
siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w Karcie Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 (gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doranych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatków za
warunki pracy.
7. Przydzielenie godzin doranych zastêpstw powinno
zapewniæ realizacjê programu nauczania.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dorane zastêpstwa wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VI
Dodatki za warunki pracy.
§8. 1. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cy podstawê do przyznania dodatku z tego tytu³u
okrela §8 i §9 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokoci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od
pracy. (Dz.U Nr 22 poz. 181 z 2005 r. ze zm.).
2. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych lub uci¹¿liwych
warunkach przys³uguj¹ z tego tytu³u dodatki za warunki
pracy.
3. Za pracê w warunkach trudnych uznaje siê prowadzenie zajêæ, o których mowa w §8 rozporz¹dzenia wymienionego w ust. 1.
4. Za prace w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ, o których mowa w §9 rozporz¹dzenia wymienionego w ust 1.
5. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje:
1) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rehabilitacyjno
- wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi
umys³owo w stopniu g³êbokim, w wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego,

2) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach specjalnych oraz indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego
w wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego.
3) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cych zajêcia
w klasach ³¹czonych w wysokoci 10% wynagrodzenia
zasadniczego, za ka¿d¹ godzinê.
6. Wysokoæ dodatków za uci¹¿liwe warunki pracy,
wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.
7. Dodatki wyp³aca siê proporcjonalnie do realizowanego
przez nauczycieli, w tym pe³ni¹cych funkcje kierownicze,
obowi¹zuj¹cego pensum w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych.
8. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa
w ust. 3 i 4 nauczycielowi przys³uguje jeden, korzystniejszy
dodatek.
ROZDZIA£ VII
Dodatek mieszkaniowy
§9. 1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin w szko³ach na terenie gminy Granowo, prowadzonych przez gminê Granowo, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
miesiêcznie, zale¿na jest od liczby cz³onków rodziny i wynosi:
- 0,6% dla 1 osoby
- 0,9% dla 2 - 3 osób
- 1,2% dla 4 i wiêcej osób
redniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego
o którym mowa w art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela.
3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej
w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który
bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego,
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4) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, (okresowe) s³u¿by wojskowej: w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym by³a zawarta
umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca siê
nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta.
6. Nauczycielowi przyznaje siê dodatek mieszkaniowy na
jego wniosek, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w
ust. 3 na ich wspólny wniosek.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y,
a dyrektorowi Wójt Gminy.
8. Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest miesiêcznie
z góry.
ROZDZIA£ VIII
Dodatek wiejski
§10. Dodatek wiejski przys³uguje na zasadach zgodnych
z ustaw¹.

ROZDZIA£ IX
Przepisy koñcowe
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§12. Traci moc uchwa³a Nr IV/25/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 7.03.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania dodatków do wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminê Granowo na rok 2007, a tak¿e wysokoci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzenia nauczycieli
w roku 2008, od dnia 1 stycznia.
Powy¿szy Regulamin wynagradzania nauczycieli opracowany na 2007r. zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkiem zawodowym
dzia³aj¹cym na terenie Gminy Granowo, którym jest Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³ w Granowie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jówiak
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UCHWA£A Nr IX/80/2007 RADY GMINY MIEDZICHOWO
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek op³aty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) art. 18a, 19
pkt 1, lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. z 2006
roku Nr 121 poz. 844 z póniejszymi zamianami), Rada Gminy
Miedzichowo uchwala co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê na terenie gminy Miedzichowo op³atê
od posiadania psów.
§2. Roczna stawka op³aty wynosi 14,00 z³ od posiadania
jednego psa.

§3. 1. Op³ata od posiadania psa p³atna jest bez wezwania
do dnia 15 maja roku podatkowego.
2. Posiadacze psów, na których ci¹¿y obowi¹zek zap³aty
op³aty od posiadania psów, s¹ zobowi¹zani do zap³aty op³aty
u so³tysa, lub na rachunek Urzêdu Gminy BS Nowy Tomyl,
Nr konta 36 90580000 0000 0000 0013 0001
3. Zarz¹dza siê pobór op³aty w formie inkasa.
4. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych
so³ectw.
5. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 50%
od zainkasowanej kwoty.

