
Uchwała Nr _______ 

Rady Gminy Mielec  

z dnia ..................... r. 

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów. 

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

U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 

RADA GMINY MIELEC 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę w związku z pełnieniem funkcji sołtysa  

w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) oraz za udział w sesjach Rady 

Gminy Mielec. 

2. Dieta określona w ust. 1 stanowi rekompensatę poniesionych kosztów związanych  

z wykonywaniem zadań wynikających ze statutu sołectwa oraz udziału w sesjach 

Rady Gminy Mielec. 

3. Sołtys potwierdza udział w sesji podpisem na liście obecności. 

4. Sołtys pełniący funkcję radnego Rady Gminy Mielec również otrzymuje dietę  

w wysokości ustalonej w ust. 1 .  

5. Podstawą naliczenia diet w związku z pełnieniem funkcji sołtysa są oświadczenia  

o wykonywanych przez nich obowiązkach określonych w statutach poszczególnych 

sołectw, składane z upływem każdego miesiąca w Biurze Rady Gminy.  

6. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

7. 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. 

8. W przypadku, gdy sołtys nie może pełnić swoich obowiązków co najmniej przez okres 

jednego miesiąca, dieta za ten okres nie będzie wypłacana. 

9. Za każdą nieobecność sołtysa w sesji Rady Gminy Mielec potrąca się 50% 

zryczałtowanej diety. 

10. Brak sesji Rady Gminy w  danym miesiącu nie  skutkuje obniżeniem diety. 

11. Diety wypłacane będą na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy.  

§ 2. 

Diety o których mowa w §1 obejmują  koszty podróży w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec . 

 



§ 4. 

 

Traci moc Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie  

ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY MIELEC 

 

     BOGDAN CYGAN 



Załącznik  

Uchwały Nr _______ 

Rady Gminy Mielec 

z dnia ..................... r. 

 

________________________ 
(miejscowość, data) 

___________________________ 
(imię nazwisko sołtysa) 

___________________________ 
Sołectwo 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z § 1 ust. 5 Uchwały Nr __________ Rady Gminy Mielec z dnia _______  ____roku 

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów, oświadczam, że w miesiącu 

___________  _________r. wykonywałem (am) obowiązki z tytułu pełnienia funkcji sołtysa  

określonych w statucie sołectwa _____________ 

 

 

_____________________________ 
          (Czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów. 

 

Zgodnie z art.37b ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy ustanawia zasady  

na podstawie których sołtysom przysługuje dieta z tytułu pełnienia funkcji publicznych.  

W związku ze zwiększonym zakresem funduszy sołeckich i rozszerzeniem obowiązków 

sołtysów, postuluje się podwyższenie miesięcznej diety. 

W projekcie niniejszej uchwały proponuje się ustalenie zryczałtowanej miesięcznej diety  

w związku z pełnieniem funkcji sołtysa 

 

 
 
  

 


