
UCHWAŁA NR XLI/274/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety dla Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Miasta. 

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną dietę w wysokości 800,00 zł z tytułu wykonywania zadań Sołtysa 
i Przewodniczącego Zarządu Miasta, wynikających ze statutów jednostek pomocniczych i innych zadań 
realizowanych na rzecz sołectwa lub miasta, za które nie otrzymują odrębnego wynagrodzenia. Dieta 
uwzględnia także koszty dojazdów z miejsca zamieszkania do siedziby Gminy. 

2. Dietę wypłaca się nie później niż siódmego dnia następnego miesiąca. 

3. W przypadku pełnienia funkcji Sołtysa lub Przewodniczącego Zarządu Miasta w okresie krótszym niż 
miesiąc wysokość diety zostanie proporcjonalnie obniżona do liczby dni w miesiącu sprawowania funkcji. 

4. W przypadku gdy Sołtys lub Przewodniczący Zarządu Miasta nie uczestniczy w obradach sesji Rady 
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju dieta ulega obniżeniu o 10 % za każdą nieobecność na sesji. 

5. Podstawą wypłaty diety są listy obecności potwierdzające udział w sesji chyba, że w danym miesiącu 
nie odbywała się  sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. 

6. Dieta nie przysługuje w razie nie wykonywania obowiązków Sołtysa i Przewodniczącego Zarządu 
Miasta z powodu nieobecności w miejscu zamieszkania przez okres dłuższy niż 1 miesiąc. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/101/07 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla 
Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Miasta. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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