
UCHWAŁA NR XXXIII/210/2021 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie diet dla sołtysów Gminy Zawonia 

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

§ 1. 1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów Gminy Zawonia w wysokości 350,00 zł 
(słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00/100), stanowiącą rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków sołtysa. 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 przysługuje z tytułu: 

1) organizowania i uczestnictwa w zebraniach wiejskich, 

2) organizowania i prowadzenia posiedzeń rad sołeckich, 

3) wykonywania innych czynności związanych z funkcją sołtysa oraz zadań powierzonych przez organy 
Gminy Zawonia. 

3. Jeżeli sołtys pełni funkcję przez niepełny miesiąc kalendarzowy (objęcie funkcji lub zakończenie 
kadencji), wówczas dieta podlegająca wypłacie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i odpowiada stosunkowi 
dni kalendarzowych, przez które sołtys pełnił funkcję do liczby dni kalendarzowych jakie liczy ten miesiąc. 

4. Ustala się, ze dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze sołtysa do dnia zaprzestania 
wypełnienia funkcji wskutek odwołania lub upływu kadencji. 

§ 2. Diety wypłacane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca, w którym 
powstało prawo do diety, na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie diet 
sołtysów z terenu Gminy Zawonia zmieniona Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 6 marca 
2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
diet sołtysów z terenu Gminy Zawonia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,

poz. 1372 ze zm.), rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego

jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.

Pełnienie funkcji sołtysa, działającego bezpośrednio w terenie, związane jest z ponoszeniem

kosztów. Zalicza się do nich m.in. udział w sesjach Rady Gminy, spotkaniach z Wójtem, zebraniach

wiejskich itp.

Dieta stanowi formę rekompensaty i zwrot wydatków, jakie sołtys ponosi w związku z

wykonywaniem czynności w ramach sprawowanej funkcji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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