
UCHWAŁA NR XL/298/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów oraz 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków 

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., 
poz. 1372 z późn.zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIX/283/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej Miasta Prószków w § 1 dodaje się: 

1) ust. 5 i nadaje mu brzmienie: "Wysokość diety, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2) ulega obniżeniu 
proporcjonalnie do liczby dni niewykonywania zadań sołtysa lub przewodniczącego organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej Miasta Prószków."; 

2) ust. 6 i nadaje mu brzmienie: "O każdym przypadku niewykonywania czynności, sołtys lub przewodniczący 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
pisemnie Burmistrza Prószkowa."; 

3) ust.7 i nadaje mu brzmienie: 

„W przypadku: 

1) rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa lub przewodniczącego organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej Miasta Prószków; 

2) rezygnacji sołtysa lub przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków 
lub odwołania go z pełnionej funkcji, 

- dieta, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) przysługuje sołtysowi lub przewodniczącemu organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków w wysokości proporcjonalnej do liczby dni 
pełnienia obowiązków.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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