
Uchwala Nr VIll.S4.2019 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 31 maja 2019 roku 
w sprawie ustalenia diety przewodnicz'lcym organu wykonawczych jednostek 

pomocniczych - Soltysom w Gminie Baboszewo 

Na podstawie art. 37 bust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 
r. poz. 506 z pozn. zm.) Rada Gminy Baboszewo, uchwala si~, co nast~pu j e : 

§1 

Ustala si~ dla przewodniczqcych organu wykonawczych jednostek pomocniczych - Soltysow 
w Gminie Baboszewo za wykonywanie obowiqzkow wynikajqcych z pelnienia funkcji soltysa 
zryczaltowanq miesi~cznq diet~ w wysokosci 200 zlotych (slownie: dwiescie zlotych zero groszy). 

§2 

1. Dieta okreslona w §1, zwiqzana si~ z wykonywaniem zadan: 
1) wynikajqcych ze statutu solectwa; 
2) wykonywan iem powierzonych mu przepisami prawa zadan z zakresu administracji publicznej; 
3) reprezentowanie solectwa wobec wladz, instytucji, organizacji, osob fizycznych i prawnych; 
4) organ i zacj~ i prowadzenie zebran wiejskich; 
5) wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego oraz innych czynnosci zleconych przez to zebranie 

oraz rad~ soleckq; 
6) wspolprac~ z organami Gminy. 
2. W przypadku nie wykonywania przez soltysa obowiqzkow wynikajqcych z pelnionej funkcji 
(w wyniku wszelkich okolicznosci, wynikiem kt6rych jest niezdolnosc do pelnienia tej funkcji) 
wysokosc diety, 0 ktorej mowa w §1, zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni 
wykonywania obowiqzkow wynikajqcych z pelnionej funkcji, przyjmujqc, ze miesiqc liczy 30 dni. 
3. Udzial soltysow w sesjach i komisjach Rady Gminy nie rna charakteru obligatoryjnego. 

§3 

Dieta wyplacana b~dzie na rachunek bankowy wskazany przez soltysa, w terminie do ostatniego 
dnia kazdego miesiqca. 

§4 

Traci moc Uchwala Nr V /21/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie 
zasad na jakich przewodniczqcym organu wykonawczych jednostek pomocniczych - Soltys om 
w Gminie Baboszewo przysluguje dieta. 

§S 

Wykonanie uchwaly powierza s i ~ Wojtowi Gminy. 

§6 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 


