
 

UCHWAŁA  Nr XV/174/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 
 

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu 
wykonawczego jednostek pomocniczych gminy. 
 

 
Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, 
co następuje: 
 
 § 1.1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy -
sołtysom za wykonywanie przez nich czynności statutowych oraz uczestnictwo w sesjach 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie ustala się dietę miesięczną w wysokości 400,00zł. 
 2. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - 
przewodniczącym zarządów osiedli za wykonywanie przez nich czynności statutowych oraz 
uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie ustala się dietę miesięczną  
w wysokości 350,00zł. 
 3. Ustalona dieta obejmuje koszty rozmów telefonicznych i dojazdów do siedziby 
gminy. 
 4. W przypadku nieobecności na sesji Rady Miejskiej z należnej za dany miesiąc diety 
potrąca się 70,00zł. 
 5. Nie potrąca się z diet, o których mowa w ust. 1 i 2, za nieobecność na sesji 
zwoływanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 

6. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana na wskazany przez 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej rachunek bankowy lub  
w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Bornem Sulinowie w terminie do 10 dnia 
następnego miesiąca. 
  
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 3. Tracą moc uchwały: 
1) Nr XL/489/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu 
wykonawczego jednostek pomocniczych gminy; 

2) Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla 
przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy. 

  
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) na zasadach ustalonych przez radę gminy 
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz 
zwrot kosztów podróży służbowych.  
Projekt uchwały uwzględnia  podwyższenie diet o kwotę 200,00zł.    
Ostatnia regulacja dotycząca wysokości wypłacanych świadczeń w postaci diet dla 
przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy miała miejsce w 
2014 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


