Uchwała Nr I/ 7 / 05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 25 lutego 2005 roku

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy ustala, że sołtysom sołectw z terenu Gminy Chodzież przysługuje:


miesięczna dieta w wysokości pięciokrotnej diety należnej z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju.



dieta za udział

w posiedzeniu Sesji Rady Gminy w wysokości jednokrotnej diety

należnej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/17/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 31 marca 2000
roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr I/ 7 /05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Z zapisu art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. Z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) wynika, że Rada Gminy może ustanowić
zasady na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta i zwrot kosztów podróży służbowych.
Przeprowadzona analiza wydatków związanych z pełnieniem funkcji sołtysa
wykazała, że w niektórych, zwłaszcza małych sołectwach wysokość diety jest
niewystarczająca.
W związku z powyższym Rada Gminy w Chodzieży podejmując 25 lutego 2005 roku
uchwałę ustaliła, że sołtysom będzie przysługiwała dieta miesięczna z tytułu pełnionych
przez nich funkcji w wysokości pięciokrotnej diety należnej z tytułu podróży służbowej na
terenie kraju oraz dodatkowa dieta za udział w posiedzeniu Rady Gminy w wysokości jak
wyżej.
Dnia 30 grudnia 2003 roku Rada Gminy w Chodzieży podjęła uchwałę Nr XI/58/03 w
sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Chodzież ( Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego Nr 18, poz. 528). Z zapisów § 26 ust. 5 statutów wynika, że pełnienie
funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
Podjęcie uchwały spowoduje pociągnięcie skutków finansowych dla budżetu
Gminy Chodzież , które co roku będą uwzględniane w budżecie.

