UCHWAŁA NR XLI/225/21
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15, art. 37b, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z p.zm.) Rada Miejska w Pacanowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przewodniczącemu

organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
(Sołtysowi) za udział w sesjach rady miejskiej - określonych w rocznym planie pracy
rady oraz za udział w spotkaniach roboczych organizowanych przez burmistrza
miasta i gminy, przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości - 350 zł.

2. Za niepełny miesiąc wykonywania funkcji, sołtys otrzymuje dietę ustaloną w ust.1

w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji w danym miesiącu.
§ 2.
1. Podstawą do ustalenia wysokości należnej zryczałtowanej diety w danym miesiącu

stanowi udział sołtysa w sesji rady miejskiej, bądź spotkaniu z burmistrzem
potwierdzony podpisem sołtysa na liście obecności.
2. W przypadku braku w danym miesiącu sesji rady, bądź spotkania z burmistrzem

sołtys zachowuje prawo do pełnej diety.
3. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej sołtysa na sesji, bądź spotkaniu

roboczym z burmistrzem potrąca się za każdą nieobecność – 20% miesięcznej diety
zryczałtowanej, ustalonej w ust. 1.
4. Dietę wypłaca się do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr IV/29/18 RG z dnia 28 grudnia 2018 r. ze zmianami.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów.

W związku z udziałem sołtysów na sesjach rady miejskiej oraz spotkaniach roboczych
zwoływanych przez burmistrza, w celu zrekompensowania im utraconego czasu, zachodzi
konieczność ustalenia przez radę miejską nowej wysokości diet i zasad ich wypłacania,
stąd projekt uchwały jest zasadny.

