
UCHWAŁA NR XXV/262/21
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Wierzbinek

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 
1372 z późn.zm.) Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysowi przysługuje dieta za: 

a) udział w sesjach Rady Gminy Wierzbinek – w wysokości 120,-zł za każde posiedzenie, 

b) wykonywanie czynności wynikających ze statutu sołectwa i przepisów prawa, udział w naradach z Wójtem 
Gminy Wierzbinek, zebraniach sołeckich oraz innych czynności związanych z pełnieniem funkcji sołtysa - 
w wysokości 1.200,- zł kwartalnie.

2.  Dieta określona w § 1 ust. 1 lit. a) sołtysowi nie przysługuje w przypadku nieobecności na sesji Rady Gminy 
Wierzbinek. 

3.  W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż kwartał, dieta określona w § 1 ust. 1 lit. b) 
zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji w danym kwartale. 

4.  W przypadku łączenia funkcji sołtysa i radnego diety związane z wykonywaniem tych funkcji wypłacane są 
niezależnie, z wyjątkiem diety określonej w § 1 ust. 1 lit. a), której się nie wypłaca. 

5.  Diety wypłacane są w kasie Urzędu Gminy Wierzbinek lub na wskazany rachunek bankowy w ostatnim 
dniu roboczym kwartału.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/103/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie diet dla 
sołtysów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

Bogdan Kaczalski
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Uzasadnienie

Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi art. 37 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie 
z którym Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej będzie przysługiwała dieta. W rozwoju samorządności lokalnej coraz większe znaczenie mają 
jednostki pomocnicze gminy, czyli sołectwa. Sołtysom stojącym na czele sołectw stawia się większe 
wymagania i oczekuje się większego zaangażowania w sprawy społeczne. Dieta stanowi rekompensatę czasu 
poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy, naradach z Wójtem Gminy, zebraniach sołeckich oraz 
rekompensatę za inne czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa. 

 Wobec powyższego Rada Gminy postanowiła jak w sentencji uchwały.
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