
Projekt

z dnia  27 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY KONOPISKA

z dnia .................... 2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 12/III/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie diet 

przysługujących sołtysom

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn.zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 12/III/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie diet 

przysługujących sołtysom wprowadza się następującą zmianę: § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, że sołtysi Gminy Konopiska w okresie sprawowania swojej funkcji, otrzymują dietę,

która stanowi rekompensatę wydatków i kosztów ponoszonych w związku z pełnieniem funkcji sołtysa

w wysokości 350,00 zł. miesięcznie.

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje, gdy sołtys w danym miesiącu kalendarzowym 

nie wykonywał czynności wynikających z pełnionej funkcji określonej w statucie jednostki 

pomocniczej.

3. W przypadku niewykonywania przez sołtysa czynności związanych z jego funkcją przez niepełny

okres miesiąca, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do ilości dni wykonywania czynności.

4. Sołtys jest zobowiązany do poinformowania Wójta Gminy Konopiska o niewykonywaniu 

czynności związanych z jego funkcją w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu

rozliczeniowym.

5. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie 

obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji.”.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 402/LII/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającą

uchwałę nr 12/III/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie diet przysługujących

sołtysom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy 

Konopiska

Edward Bałdyga
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UZASADNIENIE 

                         

W związku z zastrzeżeniami nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego w zakresie potrąceń diety 

przysługującej sołtysom określonych w uchwale 402/LII/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. przygotowano 

projekt uchwały uwzględniający uwagi nadzoru prawnego z jednoczesnym uchyleniem uchwały Nr 

402/LII/2022. 

 

Opracował:  
 

22.12.2022 r. Agnieszka Rokosa 
(data i podpis pracownika) 

Numer nadany przez biuro rady: 
 

.............................................................................. 

Zatwierdził pod względem 
merytorycznym: 

 
 

............................................................................... 
(data, podpis i pieczątka kierownika) 

Projekt uchwały kieruję na: 
 

 
.............................................................................. 

(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego  
Rady Gminy) 

Sprawdził pod względem prawnym: 
 
 

 
.............................................................................. 

(data, podpis i pieczątka radcy prawnego) 

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)  
za realizację uchwały: 

 
 

............................................................................. 

Zatwierdził: 
 

 
 
 
 

.............................................................................. 
(data, podpis i pieczątka Zastępcy Wójta /  

Skarbnika Gminy / Sekretarza Gminy 

Rozdzielnik: 
 

...............................................................................

............................................................................. 

...............................................................................

............................................................................ 
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