Uchwała Nr XCI/301/14
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet sołtysom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada
Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje :
§ 1. Ustanawia się zasady wypłacania diet sołtysom z terenu Gminy Ścinawa według
regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie ustanowienie zasad wypłaty diet sołtysom wraz z załącznikiem do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr XCI/301/14
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 14 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet sołtysom
Regulamin wypłacania diet sołtysom
§ 1. Sołtysom przysługuje miesięczna dieta.
§ 2. 1. Dieta jest dwuskładnikowa.
2. Pierwszy składnik stanowiący rekompensatę za czynności urzędowe jest stały dla
wszystkich sołtysów i wynosi 273,00zł.
3. Drugi składnik określony jest procentowo od minimalnego wynagrodzenia i uzależniony
jest od grupy zaszeregowania sołectwa.
§ 3. Wprowadza się trzy grupy zaszeregowania sołectw:
1. I grupa , do której należą sołectwa :
Buszkowice, Dębiec, Dąbrowa Środkowa i Dolna, Chełmek Wołowski, Dziewin, Dłużyce,
Krzyżowa, Jurcz, Lasowice, Przychowa, Redlice, Sitno;
2. II grupa, do której należą sołectwa :
Dziesław, Parszowice , Ręszów, Turów, Wielowieś, Zaborów i Grzybów;
3. III grupa, do której należy sołectwo :
Tymowa.
§ 4. Wysokość diet w poszczególnych grupach zaszeregowania, o których mowa w § 3
wynosi:
grupa I - 6 % minimalnego wynagrodzenia
grupa II – 10 % minimalnego wynagrodzenia
grupa III – 13 % minimalnego wynagrodzenia

§ 5. Wypłata diet następuje w okresach miesięcznych do ostatniego każdego miesiąca.

