
UCHWAŁA NR XXXVI/223/2014 

RADY GMINY KROŚNICE  
z dnia 19.03.2014 roku 

 

w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom i zwrotu kosztów podróży  

przewodniczącym rad sołeckich Gminy Krośnice  

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Z tytułu pełnienia obowiązków związanych z funkcją sołtysa ustala się diety dla sołtysów 

Gminy Krośnice. 

2. Wysokość rocznej diety uzależniona jest od liczby mieszkańców sołectwa, i wynosi ona w 

przypadku: 

1) Sołectw do 300 mieszkańców –80% przeciętnego wynagrodzenia, 

2) Sołectw od 301 do 600 mieszkańców –90% przeciętnego wynagrodzenia, 

3) Sołectw od 601 do 900 mieszkańców –100% przeciętnego wynagrodzenia, 

4) Sołectw od 901 do 1200 mieszkańców –110% przeciętnego wynagrodzenia, 

5) Sołectw powyżej 1200 mieszkańców –115% przeciętnego wynagrodzenia. 

 

3. Za przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się przeciętne 

wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane corocznie przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w drodze komunikatu do 7 roboczego dnia lutego każdego roku, za 

rok poprzedni. 

§ 2 

1. Roczna dieta będzie wypłacona w 12 miesięcznych zryczałtowanych ratach wypłacanych z 

dołu do 10 dnia każdego następnego miesiąca. 

2. W przypadku gdy kadencja Sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca  dieta 

zostanie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków przez 

Sołtysa.. 

 

§ 3. 

1. Przewodniczącym rad sołeckich przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej z tytułu 

 udziału w sesji Rady Gminy w wysokości: 10,00 zł brutto (słownie; dziesięć złotych 00/100) 

 za każdą sesję. 

2. Zwrot kosztów podróży przewodniczącym rad sołeckich będzie wypłacany na podstawie listy 

 obecności stwierdzającej fakt uczestnictwa w sesji Rady Gminy. 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr XI/70/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 

zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom i przewodniczącym rad 

sołeckich Gminy Krośnice oraz  uchwała  Nr X/73/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 

grudnia 2007 roku w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom i 

przewodniczącym rad sołeckich Gminy Krośnice. 
 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2014 roku. 

 



 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 37b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może ustanowić zasady 

na jakich przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy będzie przysługiwała dieta. 

 

Mając na uwadze zaangażowanie sołtysów w realizację ich obowiązków wobec mieszkańców 

oraz ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z udziałem w sesjach Rady Gminy i 

spotkaniach organizowanych przez Wójta Gminy proponuje się zwiększenie wynagrodzenia 

dla Sołtysów Gminy Krośnice.   

Ponadto w ostatnim czasie działalność sołtysów jest dodatkowo obciążona czynnościami 

polegającymi na wdrażaniu oraz realizacji funduszu sołeckiego. W związku z powyższym, jak 

również z uwagi na fakt, że wysokość diet dla sołtysów nie była zmieniana od 7 lat, 

proponuje się ustalenie diety w wysokości wskazanej w treści uchwały, co po części pozwoli 

zrekompensować poniesione przez sołtysów koszty wykonywania powyższych czynności. 

 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


