
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/192/2016 

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom 

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

z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579), Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się następujące zasady na jakich przysługują diety sołtysom: 

1) ustala się diety sołtysom związane z pełnieniem funkcji sołtysa, w formie miesięcznego ryczałtu,  

w wysokości: 300,00 zł; 

2) z zastrzeżeniem pkt 5 ustala się dietę sołtysom za każdą obecność na Sesji Rady Gminy Lubsza  

w wysokości 50,00 zł; 

3) z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 5, diety przysługują za każdy miesiąc, niezależnie od innych diet, 

związanych z pełnieniem innych funkcji, oraz wykonywaniem mandatów społecznych; 

4) dieta, o której mowa w pkt 1, przysługuje sołtysowi za okres pełnionej funkcji i jest wypłacana  

w wysokości obliczonej proporcjonalnie do okresu w jakim pełnione były obowiązki sołtysa; 

5) dieta, o której mowa w pkt 2, nie przysługuje sołtysowi pełniącemu jednocześnie funkcję radnego Gminy Lubsza. 

§ 2. Na poczet należnych diet nie udziela się zaliczek. 

§ 3. Wypłata diet za dany miesiąc będzie dokonywana w ostatnim dniu tego miesiąca. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/111/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom oraz uchwała nr XVII/116/2016 Rady 

Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/111/2015 Rady Gminy Lubsza  

z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2017 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Lubsza 

 

Jan Minosora 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 stycznia 2017 r.
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