
UCHWAŁA NR 39/V/2019
RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną kwartalną dietę za wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia 
funkcji sołtysa w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych zero groszy).

2. Dieta określona w ust. 1, stanowi rekompensatę poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem 
zadań wynikających ze statutu sołectwa, udziałem w sesjach Rady Gminy, w spotkaniach i szkoleniach 
organizowanych przez Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz inicjatyw lokalnych.

3. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie 
obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.

4. Za każdą nieobecność sołtysa na sesjach Rady Gminy, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez 
Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą dieta ulega zmniejszeniu o 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych zero 
groszy).

5. Podstawą do wypłacenia kwartalnej diety w pełnej wysokości, o której mowa w ust. 1,  jest lista 
obecności na sesjach Rady Gminy, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Wójta Gminy Czerwińsk 
nad Wisłą.

6. Wypłata diety, o której mowa w ust. 1, dokonuje się nie później niż do 10-go dnia miesiąca 
rozpoczynającego kolejny kwartał, na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa, przy czym w ostatnim 
kwartale danego roku kalendarzowego diety wypłacane będą do dnia 30 grudnia.

§ 2. Wydatki z tytułu diety dla sołtysów realizowane są z budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 108/XVI/2007 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 23.04.2007 roku 
w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu 
wykonawczego jednostek pomocniczych - Sołtysów oraz Uchwała nr 12/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku 
nad Wisłą z dnia 29.12.2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych - 
Sołtysów

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) zwana dalej u. s. g., Rada Gminy posiada wyłączną kompetencję
ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej będzie przysługiwała dieta.

Wprowadzenie diety kwartalnej pozwoli na pokrycie kosztów związanych z
pełnieniem funkcji Sołtysa. Podjęcie uchwały jest uzasadnione faktem, iż sołtysi zostali
obciążeni większym nakładem pracy, tym samym wprowadzenie przedmiotowej diety
kwartalnej rekompensuje im straty nie tylko w trakcie czynnego udziału w sesjach Rady
Gminy, lecz także w sytuacjach związanych z organizacją przez Wójta Gminy Czerwińsk nad
Wisła spotkań bądź wykonywania swoich obowiązków wskazanych w statucie sołectwa.

Podstawowym kierunkiem w jakim art. 37b ust. 1 u.s.g. winien być wykorzystany jest
dobro wspólnoty samorządowej, o które radni winni dbać.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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