Uchwała Nr …………….
Rady Gminy Osieczna
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Osieczna

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1
1. Ustala się wysokość miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Osieczna w kwocie:
 sołectwo Długie
150 zł
 sołectwo Klaniny
150 zł
 sołectwo Krówno
200 zł
 sołectwo Osieczna
400 zł
 sołectwo Osówek
250 zł
 sołectwo Szlachta
400 zł
 sołectwo Zdrójno
150 zł
 sołectwo Zimne Zdroje 200 zł
2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział
w sesjach Rady Gminy Osieczna, komisjach Rady Gminy Osieczna, zebraniach wiejskich,
rady sołeckiej oraz rekompensatę kosztów innych czynności związanych z
wykonywaniem funkcji sołtysa.
§2
W przypadku gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków zobowiązany jest
powiadomić o zaistniałej sytuacji wójta gminy.
§3
1. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety
zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji sołtysa w danym
miesiącu, przyjmując za jeden dzień pełnienia obowiązków 1/30 wysokości diety, o której
mowa w § 1 ust. 1.
2. Ustala się, że dieta będzie naliczana od następnego dnia po wyborze na sołtysa do dnia
zaprzestania pełnienia funkcji wskutek upływu kadencji, odwołania lub rezygnacji.
§4
Diety wypłacane będą w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie
sporządzonych list wypłat, po uwzględnieniu okresów, w których sołtys nie mógł pełnić
funkcji.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.

§6
Traci moc Uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy Osieczna z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
zasad ustalenia wysokości diety przewodniczącym organów wykonawczych jednostki
pomocniczej (sołtysom).
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ………. Rady Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Osieczna
Na podstawie art. 37b ust. 1 Rada Gminy może ustanowić zasady na jakich
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysowi) przysługuje
dieta.
Dotychczas sołtysi otrzymywali dietę tylko za czas poświęcony na udział na posiedzeniach
Rady Gminy. W związku z powyższym aby zrekompensować czas poświęcony
na wykonywanie wszystkich czynności związanych z pełnieniem funkcji sołtysa zasadne jest
podjęcie uchwały, w której ustala się wysokość diety miesięcznej dla sołtysów Gminy
Osieczna.

