
DRUK NR 2/XLVIII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczną dietę dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gminy – sołtysów, obejmującą wykonywanie obowiązków sołtysa, w wysokości 15% 
półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianach niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 373, poz. 730).

2. W przypadku sprawowania funkcji, o której mowa w ust. 1 w okresie krótszym niż miesiąc, dieta 
naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu.

3. Miesięczna dieta ulegnie zwiększeniu za pracę w zespole przy szacowaniu szkód wyrządzonych 
w uprawach i płodach rolnych przez dziką zwierzynę oraz szkód wyrządzonych przy wykonywaniu 
polowań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1295, poz. 60, z 2018 r. poz. 50, poz. 650, poz. 651) o kwotę:

1) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za sporządzenie protokołu z oględzin,

2) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za sporządzenie protokołu z szacowania ostatecznego,

3) 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy protokół, o których mowa w pkt. 1 i 2 
w przypadku, gdy obszar uprawy, który został uszkodzony jest wyższy niż 5 ha.

4. Warunkiem otrzymania kwot, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 jest złożenie do Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino kopii protokołów z szacowania szkód.

§ 2. Dieta jest naliczana i wypłacana w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po 
miesiącu rozliczeniowym w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub przekazywana na rachunek 
bankowy wskazany przez sołtysa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie 
ustalenia i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gminy – sołtysów zmieniona uchwałą Nr XXIV/236/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 
10 kwietnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XLII/371/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2014 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1295, poz. 60, z 2018 r. poz. 50, poz. 650, poz. 651) szacowania szkód w uprawach

i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę oraz przy wykonywaniu polowań

dokonuje zespół składający się z sołtysa, przedstawiciela koła łowieckiego oraz właściciela lub

posiadacza gruntów.

Wniosek o szacowanie szkód, o których wyżej mowa właściciel albo posiadacz gruntów

rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia

szkody.

W związku z nałożeniem na sołtysów nowych obowiązków związanych z udziałem

w pracach zespołu zajmującego się szacowaniem szkód w uprawach zasadnym jest zwiększenie

diety sołtysa w przypadku udziału w pracach zespołu do oszacowania wyżej wymienionych

szkód.

Sporządziła: Izabela Buckowska
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