
 

UCHWAŁA NR III/19/2018 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 

 

 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje: 

 

§1. 1. Sołtysom Gminy Gaworzyce ustala się dietę miesięczną w wysokości 300,00 zł, 

stanowiącą rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa. 

2. Dieta przysługuje z tytułu: 

1) uczestnictwa w pracach Rady Gminy Gaworzyce; 

2) uczestnictwa w spotkaniach (naradach) organizowanych przez Wójta Gminy Gaworzyce; 

3) uczestnictwa w zebraniach wiejskich; 

4) prowadzenia posiedzeń rad sołeckich; 

5) organizowania zebrań wiejskich; 

6) wykonywania innych czynności związanych z pełnioną funkcją oraz zadań powierzonych 

przez organy Gminy Gaworzyce. 

3. Dieta nie przysługuje w przypadku niewykonywania przez sołtysa czynności związanych  

z jego funkcją przez okres co najmniej jednego miesiąca. 

4. Sołtys jest zobowiązany do informowania Wójta Gminy Gaworzyce o braku wykonywania 

czynności związanych z jego funkcją przez okres, o którym mowa w ust. 3. 

5. 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. 

6. Dieta określona w ust. 1 nie przysługuje sołtysom, którzy są radnymi Rady Gminy 

Gaworzyce. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

     

       Edward Białek 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

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

z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) rada gminy może ustanowić zasady, na jakich 

przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta. 

Na podstawie powołanego przepisu rada gminy powinna zatem określić zasady, na jakich 

przysługują diety, a więc np. określić te czynności funkcyjne sołtysa, za które, kiedy  

i w jakiej wysokości dieta przysługuje. Dieta ma charakter rekompensaty za zaangażowanie  

w działalność publiczną i poniesione wydatki (koszty) w związku z wykonywaniem 

powierzonej funkcji społecznej. 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 07.11.2017 r. (sygn. II OSK 

2794/16), skoro w art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym przesądzono  

o przysługującym radnym prawie do diety, to połączenie funkcji radnego z funkcją 

przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej uzasadnia przyjęcie zasady 

prawa do jednej diety, jako ekwiwalentu za utracone korzyści, a nie wynagrodzeniem  

za pracę. Taka zasada jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


