
Projekt

z dnia  8 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Miasta i Gminy Międzylesie 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 
994 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1) W związku z wykonywaniem wymienionych w odpowiednich statutach sołectw, funkcji sołtysa, oraz za 
inne czynności - w szczególności za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz naradach koordynacyjnych 
organizowanych przez Burmistrza, sołtysom przysługuje dieta. 

2)  Dietę w wysokości wymienionej w ust. 3 wypłaca się kwartalnie, gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na 
wskazane przez sołtysów konto, w terminie do 7 dni po upływie kwartału, z zastrzeżeniem, że dietę za czwarty 
kwartał wypłaca się w podwójnej wysokości. 

3) Kwartalna dieta wynosi: 

a) 205 zł dla sołtysów z miejscowości: - Dolnik, Szklarnia , Goworów, Michałowice, Gajnik, Roztoki, 
Nagodzice, Smreczyna, Kamieńczyk, Międzylesie 

b) 240 zł dla sołtysów z miejscowości: - Pisary, Jodłów, Potoczek, Boboszów, Lesica, Niemojów, 
Gniewoszów, Różanka, Długopole Górne, Domaszków, Nowa Wieś, Jaworek

§ 2. 1) Sołtysom nie przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej, z zastrzeżeniem prawa do zwrotu kosztów 
podróży, związanych z uczestnictwem w sesji Rady Miejskiej. 

2)  Wysokości i zasady zwrotu kosztów podróży, o którym mowa w ust. 1 reguluje Statut Miasta i Gminy 
Międzylesie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie 
wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Miasta i Gminy Międzylesie oraz uchwała NR 
XLIV/236/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/22/2011 
Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet dla 
sołtysów z terenu Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta 
i Gminy Międzylesie
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