
UCHWAŁA NR XXXI/190/20 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Nieborów 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378), Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla sołtysów sołectw Gminy Nieborów  w wysokości 
250,00 zł. 

2. Dieta określona w ust. 1 przysługuje sołtysowi z tytułu rekompensaty poświęconego czasu 
i poniesionych kosztów z tytułu: 

1) wykonywania obowiązków sołtysa zgodnie ze statutem sołectwa; 

2) udziału w sesjach rady gminy; 

3) udziału w posiedzeniach organizowanych przez Wójta Gminy Nieborów w sprawach przygotowania 
określonej opinii, propozycji bądź rozwiązań dotyczących gminy lub danego sołectwa, zwanych dalej 
posiedzeniami. 

3. Zryczałtowana miesięczna dieta  zostanie pomniejszona: 

1) w przypadku  niemożności wykonywania obowiązków sołtysa w danym miesiącu w okresie dłuższym niż 
siedem dni -proporcjonalnie o liczbę dni niewykonywania obowiązków sołtysa, przyjmując jeden dzień 
niewykonywania obowiązków za 1/30 wysokości diety określonej w ust. 1, 

2) w przypadku niemożności wykonywania obowiązków sołtysa obejmującej pełny miesiąc kalendarzowy - 
o 100% wysokości diety określonej w ust. 1. 

4. W przypadku gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca, wysokość diety 
zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji, przyjmując jeden dzień pełnienia 
funkcji za 1/30 wysokości diety, o której mowa w ust. 1. 

5. O niemożności wykonywania obowiązków, sołtys zobowiązany jest powiadomić Wójta w terminie 3 dni 
roboczych od daty zaistnienia przeszkody, informując pisemne o okresie niewykonywania obowiązków 
w danym miesiącu. 

6. Zryczałtowana miesięczna dieta zostanie pomniejszona o 20% jej wysokości za każdą nieobecność na 
posiedzeniu o którym mowa  § 1 ust. 2 pkt 3 oraz za każdą nieobecność na sesji rady  gminy o  której został 
powiadomiony.  Nie dokonuje się potracenia w przypadku nieobecności sołtysa na sesji rady lub posiedzeniu 
w okresie niemożności wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 3. 

7. Wypłata  diety następuje w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni na wskazany 
przez sołtysa rachunek. 

§ 2. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej związanej w wykonywaniem funkcji poza 
granicami administracyjnymi Gminy Nieborów na polecenie Wójta Gminy  Nieborów, rozliczanych na 
zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
gminy ( Dz. U. z 2000 r. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.). 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diety dla sołtysów Gminy Nieborów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminie Nieborów. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020r. 

 

   

Przewodniczący Rdy Gminy 
 
 

Krzysztof Osóbka 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może
stanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie
przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. W związku z tym Radzie Gminy Nieborów
przysługuje prawo podjęcia uchwały określającej zasady przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów
podróży służbowej.

Sołtys jako organ wykonawczy w sołectwie pełni swą funkcję społecznie, jednak ponosi koszty i wydatki
związane z pełnioną funkcją.

Dieta stanowi zatem ekwiwalent kosztów i wydatków, jakie ponosi sołtys w związku

z wykonywaniem zadań określonych szczegółowo w statucie sołectwa oraz innych czynności związanych
z pełnieniem funkcji sołtysa.

Obecnie sołtysi ponoszą zwiększone koszty wynikające między innymi z rosnących obowiązków sołtysa
wynikających z dodatkowych zadań nakładanych nowymi przepisami, poleceniami, ale też rosnącymi
oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców.

Sołtys realizuje swoje czynności w oparciu o zasady i obowiązki określone w statucie sołectwa oraz
zgodnie z innymi przepisami, związanymi z charakterem podejmowanych przez niego czynności.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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