UCHWAŁA NR XXXII/233/2021
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 22 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw w Gminie Płużnica
Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/100/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla
sołtysów sołectw w Gminie Płużnica § 1 oraz § 4 otrzymują brzmienie:
"§ 1. Ustala się miesięczną dietę dla sołtysów sołectw w Gminie Płużnica w związku z wykonywaniem spraw
związanych z pełnioną funkcją w wysokości 450,00 zł i podlega podwyższeniu każdorazowo za udział w Sesji
Rady Gminy Płużnica lub zorganizowanej przez Wójta Gminy Płużnica – naradzie z sołtysami o 50,00 zł."
"§ 4. Diety określone w §1 wypłaca się za miesiąc miniony do 10 dnia następnego miesiąca."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica
Szymon Dudzik
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 37 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewodniczący organu
wykonawczego jednostki pomocniczej gminy może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach
określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Natomiast na podstawie art. 37b ust. 1 tejże
ustawy Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich sołtysowi będącemu organem wykonawczym sołectwa
przysługuje dieta.
Do tej pory sołtysi otrzymywali dietę w wysokości 350,00 zł miesięcznie. W związku ze wzrostem
minimalnego wynagrodzenia za pracę, postanowiono podnieść diety sołtysom, by dostosować je do obecnych
standardów. Ustalenie dodatkowej diety za udział sołtysa w sesjach Rady Gminy oraz naradach z sołtysami,
przyczyni się do ich liczniejszego udziału w tych posiedzeniach.
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