UCHWAŁA NR XXII/192/09
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/148/09 z dnia 9 marca 2009 r
w sprawie ustalenia zasad wypłacenia diet sołtysom oraz przewodniczącemu
samorządu mieszkańców
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r nr 142, poz. 1591 ze zm/ Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w wyżej wymienionej uchwale poprzez wykreślenie
w paragrafie 1 ustępu 3
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: DzU z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm., dalej usg) w art. 25 stwierdza, ze radny otrzymuje dietę z tytułu
sprawowania tej funkcji. Zaś art. 37b ust. 1 zezwala radzie gminy na przyznanie diet
przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej w gminie,
a konkretnym przypadku sołtysom pełniącym tę funkcję. Dieta dla radnych jest
obligatoryjna, natomiast sołtysom może być przyznana, lecz nie musi. Jej istota
sprowadza się do wyrównywania wydatków i strat spowodowanych pełnieniem
wskazanych funkcji. Z tego też powodu osoby pełniące równocześnie obie te funkcje
powinny otrzymywać dwie należne diety.
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