UCHWAŁA NR XL/300/2021
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2021.1372 t.j. ze zm.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miedźna – sołtysom
ustala się miesięczną dietę, stanowiącą rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa.
2. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w ust. 1, jest zróżnicowana w zależności od liczby
mieszkańców danego sołectwa, ustalanej na dzień 31 sierpnia każdego roku i wynosi brutto:
1) dla sołtysów sołectw o liczbie mieszkańców do 1000 osób - 500 zł;
2) dla sołtysów sołectw o liczbie mieszkańców powyżej 1000 do 2000 osób - 600 zł;
3) dla sołtysów sołectw o liczbie mieszkańców powyżej 2000 osób - 700 zł.
§ 2. Diety określone w § 1 przysługują za wykonanie co najmniej jednej z następujących działań:
1) zwoływanie zebrań i posiedzeń Rady Sołeckiej;
2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
3) prowadzenie całokształtu administracji;
4) przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy;
6) uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów;
7) wykonywanie innych zadań określonych w statucie sołectwa.
§ 3. 1. Przyjąć następujące zasady wypłaty diet określonych w § 1:
1) diety wypłacane są w terminie do 10-ego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca
w którym powstało prawo do diety lub jej części, na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa lub w kasie
Urzędu Gminy Miedźna;
2) w przypadku nie wykonywania obowiązków przewodniczącego organu wykonawczego sołectwa (np.
z powodu choroby, wyjazdu, pobytu w sanatorium itp.) wysokość diety pomniejszana jest proporcjonalnie do
liczby dni wykonywania obowiązków przewodniczącego organu wykonawczego sołectwa w danym
miesiącu;
3) pomniejszenie wysokości diety w związku z nie wykonywaniem obowiązków przewodniczącego organu
wykonawczego sołectwa, dokonuje się na podstawie jego pisemnego oświadczenia, złożonego w terminie do
dwóch dni roboczych po upływie miesiąca, za który przysługuje dieta.
2. W przypadku pomniejszenia diety określonej w § 3 ust. 1 pkt 2) obliczona kwota diety podlega
zaokrągleniu do pełnych złotych.
3. W przypadku, gdy kadencja przewodniczącego organu wykonawczego sołectwa rozpocznie się
upłynie w trakcie miesiąca, sposób obliczania diety stosuje się zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2.

lub

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/172/2020 Rady gminy Miedźna z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia
diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny
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