
UCHWAŁA NR VII/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Wiślica oraz 
przewodniczącego zarządu mieszkańców miasta Wiślica.

Na podstawie art.37b ust.1 i 2ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz § 4 ust.5 Statutu Miasta i Gminy Wiślica stanowiący załącznik Nr.1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Wiślicy Nr XLIII/316/2018 z dnia 28 września 2018r (Dz. Urz.Woj.Święt. z 2018r. poz. 3417 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się zryczałtowaną dietę w związku z pełnieniem funkcji sołtysa bądź przewodniczącego zarządu 
w wysokości 200,00 zł(słownie: dwieście złotych 00/100).

2. Dieta określona w §1 ust.1 stanowi rekompensatę poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem 
zadań wynikających ze Statutów Samorządu Mieszkańców, udziałem w spotkaniach lub szkoleniach 
organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, inicjatyw lokalnych oraz Sesjach Rady Miejskiej 
w Wiślicy.

3. Sołtysi bądź przewodniczący zarządu pełniący funkcję radnego Rady Miejskiej w Wiślicy również 
otrzymują dietę w wysokości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Dieta, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu zostanie pomniejszona o 20% jej wysokości za każdą 
nieusprawiedliwioną nieobecność na Sesji Rady Miejskiej bądź spotkaniu lub szkoleniu.

5. W przypadku, gdy sołtys bądź przewodniczący zarządu nie może pełnić swoich obowiązków, co najmniej 
przez okres dwóch miesięcy, dieta za ten okres nie będzie wypłacana.

6. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa bądź przewodniczącego zarządu w okresie krótszym niż miesiąc 
wysokość diety, o której mowa w ust. 1 zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji 
przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.

§ 2. 

Sołtys bądź przewodniczący zarządu w terminie 7 dni od daty odbycia sesji, spotkania lub szkolenia powinien 
usprawiedliwić swoja nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienie odpowiednio Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej bądź Burmistrzowi Miasta i Gminy, który po rozważeniu przyczyn nieobecności usprawiedliwia bądź 
odmawia usprawiedliwienia nieobecności.

§ 3. 

Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuję jednorazowo w terminie do 10 –go następnego miesiąca 
przelewem na konto bankowe wskazane przez sołtysa.

§ 4. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Wiślica Nr XXV/206/2017 z dnia 29 marca 2017roku.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019r.
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