
Uchwała Nr IV/23/18 

Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej i zasad jej wypłacania 

 

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

(tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysowi) w związku 

z pełnioną funkcją przysługuje dieta zryczałtowana, której wysokość ustala się w kwocie  

250,00 zł miesięcznie (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) . 

      2. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez przewodniczącego organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysa), dieta w wysokości ustalonej w § 1 ust. 1 

uchwały przysługuje zastępcy przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 

      3. W przypadku sprawowania zastępstwa przez niepełny miesiąc, dieta przysługuje 

proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, przyjmując do rozliczeń, że miesiąc ma 30 dni. 

 

§ 2 Dieta wypłacana będzie 27 dnia każdego miesiąca na wskazany przez sołtysa (zastępcę 

sołtysa) rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Gminy. Gdy dzień 27 danego miesiąca 

będzie przypadał na dzień wolny od pracy, wypłata diety będzie dokonywana w dniu 

poprzedzającym dzień wolny od pracy. 

 

§ 3 1. Brak udziału sołtysa w obradach sesji Rady Gminy i naradach sołtysów będzie skutkował 

potrąceniem diety o 10 % jej wysokości za każdą nieobecność.  

       2. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 będą dokonywane przy wypłacie najbliższej diety po 

obradach sesji Rady Gminy lub naradach sołtysów, na których sołtys był nieobecny, na 

podstawie listy obecności. 

 

§ 4 Sołtysom sprawującym jednocześnie mandat radnego, pobierającym dietę na podstawie 

niniejszej uchwały, przysługuje również dieta ustalona dla radnych na mocy odrębnej uchwały . 

 

§ 5 W przypadku objęcia funkcji przez nowo wybranego sołtysa dieta przysługuje za pełny 

miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od miesiąca następującego po dniu, w którym dokonano 

wyboru na funkcję sołtysa, natomiast w przypadku, w którym dotychczasowy sołtys przestał 

pełnić funkcję sołtysa dieta w pełnej wysokości przysługuje za ostatni miesiąc pełnienia funkcji. 

      

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 7 Traci moc Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej 

będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia wysokości tej diety. 

 

§ 8 Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

    /-/  Dariusz Śmigielski 

 



Uzasadnienie 
 

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

(tj. Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn.zm.) daje prawną delegację radzie gminy do ustanowienia 

zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysowi) 

będzie przysługiwała dieta.  

W przedłożonym projekcie proponuje się dietę w wysokości 250,00 zł miesięcznie, która będzie 

ulegać potrąceniom w przypadku nieobecności sołtysa na posiedzeniach rady gminy lub 

naradach sołtysów. 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 


