
UCHWAŁA NR XXXII/204/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Sołtysi Sołectw gminy Wołczyn otrzymują zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 350 zł za 
wyjątkiem sołtysów, o których mowa w ust. 2.

2. Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Miejskiej w Wołczynie otrzymują zryczałtowaną dietę miesięczną 
w wysokości 270 zł.

§ 2. 1. Diety zryczałtowane, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 ulegają zmniejszeniu o 25 % za każdą  
nieobecność na sesji Rady Miejskiej, w miesiącu kalendarzowym, za który wypłacana jest dieta.

2. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do 10-go następnego 
miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach rady. Dieta wypłacana jest w kasie 
urzędu lub przelewem na konto bankowe wskazane przez sołtysa.

3. Sołtysi za miesiąc przerwy wakacyjnej nie otrzymują diety. Przerwą wakacyjną jest jeden miesiąc 
w przedziale od lipca do sierpnia, w którym nie odbyła się żadna sesja Rady Miejskiej.

§ 3. 1. W przypadku rezygnacji sołtysa lub odwołania go z pełnionej funkcji, sołtys  zachowuje w tym miesiącu 
prawo do diety proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.

2. W przypadku upływu kadencji sołtysa sposób obliczania diety stosuje się zgodnie z ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XL/294/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania diet sołtysom. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i ma zastosowanie do diet należnych od dnia 1maja 2017 r.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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