Uchwała nr 649/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26.09.2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Piaseczno

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dietę dla sołtysów Gminy Piaseczno w wysokości 500 zł (pięćset złotych)
miesięcznie.
2. Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Miejskiej,
zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno a także
rekompensatę kosztów służbowych rozmów telefonicznych, dostępu do internetu, zakupu
materiałów biurowych oraz innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji
sołtysa.

§2
1. Diety wypłacane są do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu za który
dieta przysługuje w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub na konto bankowe
wskazane przez sołtysa.
2. Dieta nie przysługuje za miesiąc, w którym sołtys pełni funkcję przez mniej niż połowę
dni tego miesiąca.
§3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 675/XXV/2008 z dnia 27.08.2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Piaseczno.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2013 r.

Uzasadnienie do uchwały nr 649/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu
Gminy Piaseczno

Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada
Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego
jednostki pomocniczej (sołtysowi) będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
Obecna wysokość diet dla sołtysów została określona uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie nr 675/XXV/2008 z dnia 27.08.2008 r. i wynosi 250 zł miesięcznie.
W ostatnim czasie zauważalne jest zwiększone zaangażowanie sołtysów
w wykonywanie swoich funkcji co przekłada się na konieczność częstszych wizyt w Urzędzie
i poświęcanie większej ilości czasu na działalność sołecką. W związku z powyższym jak
również z uwagi na fakt, że wysokość diet dla sołtysów nie była zmieniana od ponad 4 lat,
proponuje się podwyższenie kwoty miesięcznej diety dla sołtysa do wysokości 500 zł.
Dieta dla sołtysów stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach
Rady Miejskiej, zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
a także rekompensatę kosztów służbowych rozmów telefonicznych, dostępu do internetu,
zakupu materiałów biurowych oraz innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji
sołtysa.
Ponadto proponuje się doprecyzowanie zasad wypłacania diety w przypadku
sprawowania funkcji sołtysa tylko przez część miesiąca kalendarzowego. Proponuje się
wprowadzenie zasady, że dieta nie przysługuje za miesiąc, w którym sołtys pełni funkcję
przez mniej niż połowę dni tego miesiąca.
Przedstawione rozwiązania planuje się wprowadzić z początkiem nowego roku
kalendarzowego. Wcześniejsze podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie wysokości
diet dla sołtysów pozwoli na zaplanowanie odpowiednich środków na wypłaty dla sołtysów
w projekcie budżetu na rok następny.
Skutki finansowe:
Obecnie:
32 sołectwa x 250 zł = 8.000 m-nie;
Po zmianach: 32 sołectwa x 500 zł = 16.000 zł m-nie;

rocznie 96.000 zł
rocznie 192.000 zł.

