
 
UCHWAŁA  NR  XIV/ 76  /07

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z   dnia  17 września 2007  roku

w sprawie ustalenia diet  sołtysom sołectw gminy Książ  Wlkp.

Na podstawie art. 37b ust.1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  Rada Miejska w 
Książu Wlkp.   u c h w a l a  co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sołtysom zryczałtowaną dietę, której składniki i zasady wypłacania określa
się następująco:
1) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Książu Wlkp z zastrzeżeniem ust. 3.  w wysokości  6,5 % 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego odrębnymi przepisami w zaokrągleniu     do 
pełnych dziesięciu złotych.

2) za  prowadzenie  spraw  związanych  z  działalnością  sołectwa :
     a) dieta w wysokości 250 złotych kwartalnie przysługuje sołtysom następujących sołectw:
         Gogolewo,
         Konarskie,
         Łężek,
         Sroczewo,
         Świączyń
     b) dieta w wysokości 350 złotych kwartalnie przysługuje sołtysom następujących sołectw:
         Brzóstownia,
         Jarosławki
         Kołacin,
         Konarzyce,
         Ługi,
         Radoszkowo,
         Radoszkowo Drugie,
         Sebastianowo,
         Włościejewice,
         Włościejewki,
         Zaborowo,
         Zakrzewice.
     c) dieta w wysokości 500 złotych kwartalnie przysługuje sołtysom następujących sołectw:
         Chrząstowo,
         Chwałkowo,
         Kiełczynek,
         Mchy.

    2. Dieta wskazana w ust. 1 wypłacana jest przelewem na rachunek bankowy sołtysa
 ostatniego dnia  miesiąca kończącego dany kwartał.



3. Sołtysom  będącym  radnym w miejsce składnika diety wskazanego w ust. 1 pkt 1 
wypłacana jest dieta radnego.

4. Dieta obejmuje również zwrot kosztów dojazdów związanych z działalnością sołtysów 
wskazane w  ust.1.

5.Źródłem finansowania diet będą dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z majątku 
   własnego gminy.

.
§ 2. Traci moc uchwała nr V/35/03 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 03 marca 2003 roku

w sprawie przyznania diety sołtysom sołectw gminy Książ Wlkp. zmieniona uchwałą Nr VI/50/03
Rady  Miejskiej w Ksiązu Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przyznania diety sołtysom
sołectw gminy Książ Wlkp.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2008 roku. 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

 /-/  Paweł Walkowiak



                                                                   Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/ 76 /07 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  z   dnia 17 września 2007  roku

         Zgodnie z art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  Rada Gminy może ustanowić zasady na jakich 
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysowi) będzie przysługiwała 
dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
         Działalność sołtysów na  gruncie w/w ustawy o samorządzie gminnym ma charakter 
społeczny.  Wiąże się to jednak z kosztami i wydatkami oraz  nakładem  czasu pracy na 
realizowanie zadań związanych z pełnieniem funkcji sołtysa, zatem konieczna jest rekompensata 
finansowa.
        Ustalając wysokośc diet określonych w uchwale wzięto pod uwagę w/w uwarunkowania w 
kontekście wielkości sołectw.

                                                                                                 Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                      /-/ Teofil  Marciniak


