UCHWAŁA NR 823/XL/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Piaseczno
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dietę dla sołtysów Gminy Piaseczno w wysokości 800 zł (osiemset złotych) miesięcznie.
2. Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Miejskiej w Piasecznie,
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. W przypadku, gdy sołtys nie wykonywał czasowo obowiązków wynikających z pełnienia funkcji,
zobowiązany jest pisemnie powiadomić, w formie oświadczenia, o zaistniałej sytuacji Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, podając okres, w którym nie wykonywał swoich obowiązków. Za okres ten dieta
nie przysługuje. W takim przypadku dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni
pełnienia funkcji.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
najpóźniej w ostatnium dniu miesiąca, którego dotyczy. W przypadku niezłożenia oświadczenia, uznaje
się, iż obowiązki były pełnione przez sołtysa przez okres całego miesiąca.
4. W przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpoczyna się lub upływa w trakcie miesiąca, dietę wypłaca się
w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji.
§ 3.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 649/XXV/2012 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie
ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Piaseczno.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
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§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 01.09.2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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