UCHWAŁA NR XXV/ 167 /2016
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych i ich członków.
Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
Rada Miejska w Miłakowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się miesięczne zryczałtowane diety dla sołtysów gminy Miłakowo oraz dla
Przewodniczącego Rady Mieszkańców z tytułu wykonywania funkcji sołtysa i innych zleconych
zadań w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
2. Miesięczna zryczałtowana dieta, o której mowa w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Mieszkańców
Miłakowa oraz rad sołeckich pełniących funkcje w zastępstwie przewodniczącego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Radnym pełniącym jednocześnie funkcję sołtysa lub Przewodniczącego Rady Mieszkańców
miesięczna
zryczałtowana
dieta,
o
której
mowa
w
ust.
1
przysługuje
w wysokości 100% miesięcznej zryczałtowanej diety sołtysa.
§ 2.
1. Wypłaty diet następują w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub na konto w banku wskazanym
przez sołtysa i Przewodniczącego Rady Mieszkańców.
2. Diety są płatne z dołu do 15-go następnego miesiąca i do 20 grudnia.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XII/ 70 /2011 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
i ich członków oraz Uchwała Nr XLIII/ 257 /2013 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia
2013 r.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miłakowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r.
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/ 167 /2016
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2016 r.
Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysowi) będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów
podróży służbowej.
W Gminie Miłakowo dla osób pełniących funkcję sołtysa oraz Przewodniczącego Rady
Mieszkańców ustalono miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 250 zł z tytułu zwrotu ogólnych
kosztów związanych z pełnieniem funkcji, w tym m. in. kosztów rozmów telefonicznych i innych
kosztów wynikających z pełnionej funkcji.

