
UCHWAŁA NR XI/135/19
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla Sołtysów

Na podstawie art.37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Sołtysowi za wykonywanie zadań wynikających ze Statutu Gminy Bolesławiec oraz Statutów Sołect, 
a także za udział w pracach organizowanych przez Wójta Gminy Bolesławiec przysługuje dieta miesięczna 
w wysokości określonej w ust. 2.

2. Miesięczna dieta przysługująca Sołtysowi składa się z następujących składników:

1) stałej kwoty ryczałtowej 400 zł,

2) kwoty zmiennej w wysokości 0,25 zł od mieszkańca, obliczonej według liczby osób zameldowanych na 
pobyt stały w danym sołectwie wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 2. Dieta ulega obniżeniu:

1) o 10% - za każdą nieobecność Sołtysa na Sesji Rady Gminy Bolesławiec, na którą otrzymał zaproszenie,

2) o 10% - za każdą nieobecność Sołtysa na naradzie z Sołtysami organizowanej przez Wójta Gminy 
Bolesławiec.

§ 3. 1. Prawo do diety powstaje z dniem powierzenia funkcji Sołtysa.

2. W sytuacji rozpoczęcia lub zakończenia kadencji Sołtysa, a także w przypadku rezygnacji Sołtysa lub 
odwołania go z pełnionej funkcji w trakcie miesiąca, Sołtys otrzymuje dietę w wysokości proporcjonalnej do 
ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu.

§ 4. Wypłata diety za dany miesiąc, następuje jednorazowo w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, 
z wyjątkiem diety należnej za miesiąc grudzień, która następować będzie do dnia 20 grudnia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/62/19 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru 
należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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