
            

         

UCHWAŁA  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. 
 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) 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 200,00zł. 
 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 150,00zł. 
 3. Ustalona dieta obejmuje koszty rozmów telefonicznych i dojazdów do siedziby 
gminy. 
 4. W przypadku nieobecności na sesji Rady Miejskiej z naleŜnej za dany miesiąc diety 
potrąca się 70,00zł. 
 5. Dieta za kaŜdy 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. Traci moc uchwała Nr XXXIV/347/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów  
i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych sołtysom. 
  
 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 marca 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) na zasadach ustalonych przez radę gminy przewodniczącym 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów 

podróŜy słuŜbowych.  

Aktualnie sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli pobierają tylko diety za 

uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. Niniejszy projekt uchwały 

został przygotowany na wniosek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz na prośbę podpisaną 

przez 14 sołtysów Gminy Borne Sulinowo. Prośba została umotywowana tym, Ŝe na sołtysów 

spada coraz więcej obowiązków związanych z obsługą wsi i nie są w stanie dopłacać z 

własnych środków do prac społecznych. Sołtysi, jako przewodniczący Rad Sołeckich 

(organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin) wykonują szereg obowiązków i 

czynności związanych z funkcjonowaniem sołectwa. Czynności te wymagają m.in. osobistego 

stawiennictwa w Urzędzie Miejskim czy innych instytucjach na terenie Bornego Sulinowa, 

wykonywania rozmów telefonicznych. 

Uznając argumenty za zasadne przedkłada się stosowny projekt uchwały. 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


