
UCHWAŁA NR X/106/2019
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych Gminy Łodygowice oraz członkom rad sołeckich

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.)

Rada Gminy Łodygowice

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych za pełnienie obowiązków sołtysa, 
przysługuje dieta miesięczna w formie ryczałtu, zwana dalej „dietą” w wysokości:

1) dla sołtysa wsi Łodygowice - 400,00 zł;

2) dla sołtysa  wsi Pietrzykowice - 350,00 zł;

3) dla sołtysa wsi Bierna – 300,00 zł.

4) dla sołtys wsi Zarzecze - 300,00 zł;

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi zwrot kosztów związanych z wykonywaniem zadań wynikających ze 
statutu sołectwa, udziałem w naradach i spotkaniach organizowanych przez Wójta, inicjatyw lokalnych oraz zadań 
powierzonych przez organ gminy Łodygowice.

3. Prawo do diety powstaje z dniem powierzenia funkcji sołtysa.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, 
wysokość diety ustala się proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu, przyjmując miesiąc za 
30 dni.

5. Sposób obliczenia wysokości diety określony w ust. 4 stosuje się również w przypadku gdy kadencja 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej rozpocznie się w trakcie miesiąca.

6. W przypadku, gdy przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej nie może czasowo pełnić 
swoich obowiązków z uwagi na nieobecność w sołectwie, lub ze względu na niezdolność do pracy z powodu 
choroby zobowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Łodygowice.

7. W związku z czasowym niewykonywaniem zadań związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej, wysokość diety będzie ustalana w sposób określony w ust. 4.

§ 2. 1. Członkom rad sołeckich przysługuje dieta miesięczna za udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej 
w wysokości – 50,00 zł., bez względu na liczbę odbytych posiedzeń.

2. Dieta nie przysługuje w przypadku nieobecności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.  i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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