UCHWAŁA NR XVIII/145/2020
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów
Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 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,
w wysokości:
a) sołtys sołectwa Frydek - 400,00 zł,
b) sołtys sołectwa Gilowice - 450,00 zł,
c) sołtys sołectwa Góra - 500,00 zł,
d) sołtys sołectwa Grzawa - 400,00 zł,
e) sołtys sołectwa Miedźna - 500,00 zł,
f) sołtys sołectwa Wola - 500,00 zł,
g) sołtys sołectwa Wola I - 500,00 zł,
h) sołtys sołectwa Wola II - 500,00 zł,
2. Dieta przysługuje z tytułu:
a) uczestnictwa w pracach Rady Gminy;
b) uczestnictwa w spotkaniach (naradach) organizowanych przez wójta gminy;
c) uczestnictwa w zebraniach wiejskich;
d) prowadzenia posiedzeń rad sołeckich;
e) organizowania zebrań wiejskich;
f) wykonywania innych czynności związanych z pełnioną funkcją oraz zadań powierzonych przez organy Gminy
Miedźna.
3. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona
proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.
4. Ustala się, że dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze na sołtysa do dnia zaprzestania
pełnienia funkcji w skutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji.
5. Dokumentem będącym podstawą do wypłacenia diet jest lista wypłat.
§ 2. 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.
§ 3. Wydatki z tytułu należności objętych uchwałą realizowane są z budżetu Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/170/2000 Rady Gminy Miedźna z dnia 11 kwietnia 2000 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny
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