
UCHWAŁA NR XX.110.2020 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Przewodniczącym organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jeleniewo 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną dietę dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej Gminy Jeleniewo w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1, stanowi rekompensatę czasu poświęconego za udział  

w sesjach Rady Gminy, zebraniach sołeckich oraz rekompensatę kosztów innych 

czynności związanych z pełnieniem obowiązków Przewodniczącego organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej. 

3. W przypadku nieobecności na sesji Rady Gminy Jeleniewo, dieta ulega 

pomniejszeniu o 20 % za każdą nieobecność. 

4. Dieta w wysokości wskazanej w ust.1 przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy 

pełnienia funkcji sołtysa. W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc 

kalendarzowy wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni 

sprawowania funkcji. 

5. Dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze na Przewodniczącego organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Jeleniewo do dnia zaprzestania 

pełnienia funkcji wskutek rezygnacji, odwołania, śmierci lub upływu kadencji. 

6. Wypłata diety następować będzie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§3. Traci moc uchwała Nr III.9.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie wysokości diety oraz kosztów podróży sołtysom  Gminy Jeleniewo i uchwała nr 

XXIV.201.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr III.9.2014 Rady Gminy Jeleniewo w sprawie wysokości diety oraz kosztów 

podróży sołtysom Gminy Jeleniewo (Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 

2018 r. poz. 3381). 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 



 


