
Projekt

z dnia  21 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów

Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1. 1.  Sołtysi sołectw Gminy Kluczbork otrzymują zryczałtowaną dietę w wysokości 500,00zł. 
(słownie: pięćset złotych 00/100) miesięcznie z tytułu udziału w pracach Rady Miejskiej i Konwentu 
Sołtysów. 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 wypłacana jest z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca.

3. Dieta, o której mowa w ust. 1 jest pomniejszana o 15% jej wysokości za każdą nieobecność na sesji 
Rady Miejskiej lub Konwencie Sołtysów. W sytuacji, gdy sesja Rady  Miejskiej i Konwent Sołtysów 
odbywają się w jednym terminie potrącenie wynosi 15%  wysokości diety.

§ 2. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na podstawie polecenia wyjazdu 
podpisanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/452/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 
20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
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UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2016 r. Konwent Sołtysów zwrócił się z prośbą o zwiększenie diety Sołtysa
z związku ze zwiększającymi się obowiązkami sołtysów.
W budżecie Gminy na rok 2017 zagwarantowano środki na ten cel, począwszy od stycznia 2017 r. Obecnie
dieta wynosi 400,00zł., po podwyżce dieta wynosiłaby 500,00zł.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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