
UCHWAŁA NR VI/40/2019
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Gminy Zakrzew.

Na podstawie art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., 
poz. 994 z późn.zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów Gminy Zakrzew w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych).

2. Dieta określona w ust. 1, stanowi rekompensatę poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań 
wynikających ze statutu sołectwa, udziałem w sesjach Rady Gminy, w spotkaniach i szkoleniach organizowanych 
przez Wójta Gminy Zakrzew oraz inicjatyw lokalnych.

3. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety oblicza się 
proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji sołtysa w danym miesiącu, przyjmując za jeden dzień pełnienia 
obowiązków 1/30 wysokości diety, o której mowa w ust. 1.

4. Za każdą nieobecność sołtysa na sesji Rady Gminy potrąca się z diety 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
złotych), jednakże kwota wszystkich potrąceń z tytułu tych nieobecności nie może wynosić więcej niż 100,00 zł 
(słownie: sto złotych) w miesiącu.

5. Podstawą wypłaty diety, o której mowa w ust. 1 jest lista obecności na sesji.

6. Wypłata diety, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po 
danym miesiącu, na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/111/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie 
ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Zakrzew.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Stawczyk
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