
UCHWAŁA Nr XXXIX.261.2022

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie ustalenia  zasad i wysokości diet dla sołtysów Gminy Baboszewo

Na podst. art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z

2022r., poz. 559 z późn. zm.) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla przewodniczących organu wykonawczych jednostek

pomocniczych  –  sołtysów  w  Gminie  Baboszewo  za  wykonywanie  obowiązków  wynikających  z

pełnienia funkcji sołtysa w wysokości 270 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych).

§ 2

1. Dieta określona w  § 1, związana jest z wykonywaniem zadań:

1) wynikających ze statutu sołectwa,

2)  wykonywaniem  powierzonych  mu  przepisami  prawa  zadań  z  zakresu  administracji

publicznej,

3) reprezentowanie sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawych,

4) organizację i prowadzenie zebrań wiejskich

5)  wykonywanie  uchwał  zebrania  wiejskiego  oraz  innych  czynności  zleconych  przez  to

zebranie oraz radę sołecką,

6) współpracę z organami Gminy.

2. W przypadku nie wykonywania przez sołtysa obowiązków wynikających z pełnionej funkcji

(w wyniku wszelkich okoliczności, wynikiem których jest niezdolność do pełnienia tej funkcji)

wysokość  diety,  o  której  mowa w  §  1,  zostanie  obliczona  proporcjonalnie  do  liczby  dni

wykonywania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przyjmując, że miesiąc liczy 30

dni.

3. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez sołtysa, od

której uzależniona jest wypłata diety stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2

4. Udział sołtysów w sesjach i komisjach Rady Gminy nie ma charakteru obligatoryjnego.



§ 3

Dieta wypłacana będzie na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa, w terminie do ostatniego dnia

każdego miesiąca z dołu.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr VIII.54.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie

ustalenia  diety  przewodniczącym  organu  wykonawczych  jednostek  pomocniczych  –  Sołtysom

w Gminie Baboszewo (Dz.Urz. z 2019, poz. 7075).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo 

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki 


