
UCHWAŁA NR XXX/243/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446; poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730), Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną dla sołtysów Gminy Będzino w wysokości 350,00 zł.

§ 2. 

Dieta, o której mowa w § 1, stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy 
Będzino, zebraniach wiejskich, zebraniach rady sołeckiej oraz rekompensatę kosztów innych czynności 
związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa wsi.

§ 3. 

1. Wypłata diety ryczałtowej, za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo, po miesiącu, za który 
przysługuje.

2. Dieta ryczałtowa wypłacana jest przelewem na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji sołtysa lub odwołanie go z pełnienia funkcji, sołtys zachowuje 
w miesiącu, w którym zdarzenie to nastąpiło, dietę w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia 
obowiązków.

4. W przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca, sposób obliczenia diety 
stosuje się zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu.

§ 4. 

1. Określa się następujące zasady dokonywania potrąceń diet z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji sołtysa:

1) W przypadku, gdy sołtys nie będzie pełnił z jakichkolwiek przyczyn swoich obowiązków, poza przyczyną 
wskazaną w § 3 ust. 3, sołtys zachowuje w danym miesiącu dietę w wysokości proporcjonalnej do liczby 
dni pełnienia obowiązków.

2) Sołtys zobowiązany jest w terminie 3 dni od momentu powstania przyczyny niewypełniania swoich 
obowiązków do poinformowania na piśmie Wójta Gminy Będzino o przyczynie i planowanym okresie, 
w którym sołtys nie będzie pełnił obowiązków.

3) Sołtys zobowiązany jest do poinformowania na piśmie Wójta Gminy Będzino o dacie zakończenia okresu, 
w którym nie pełnił swoich obowiązków, w terminie 3 dni od momentu ustania przyczyny.

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr XIII/100/15 Rady Gminy w Będzinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie 
ustanowienia zasad, na jakich sołtysom na terenie Gminy Będzino będzie przysługiwała dieta.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.
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§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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