
Uchwała Nr XIV/98/2019 
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 23 grudnia 2019r.  

 
w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru gminy Rozdrażew. 

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

(Dz. U.  z 2019 r. poz. 506, ze zm.), uchwala się co następuje: 
 

§  1. 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. 
2. Wysokość diety uzależniona jest od liczby stałych mieszkańców sołectwa i wynosi: 

1) w sołectwach o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 150 osób – 340 zł, 
2) w sołectwach o liczbie mieszkańców wyższej niż 150 i nieprzekraczającej 250 osób – 380 zł, 
3) w sołectwach o liczbie mieszkańców wyższej niż 250 i nieprzekraczającej 350 osób – 420 zł, 
4) w sołectwach o liczbie mieszkańców wyższej niż 350 i nieprzekraczającej 500 osób – 460 zł, 
5) w sołectwach o liczbie mieszkańców wyższej niż 500  i nieprzekraczającej 1.500 osób – 500 zł, 
6) w sołectwach o liczbie mieszkańców przekraczającej 1.500 osób – 540 zł. 

3. Przy ustalaniu wysokości diety należnej sołtysowi, przyjmuje się liczbę stałych mieszkańców sołectwa 
na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
 

§  2. 1. Dietę wypłaca się, zgodnie z oświadczeniem sołtysa, albo na wskazany rachunek bankowy 
albo w kasie Urzędu Gminy, najpóźniej 29-tego dnia miesiąca.  

2. Dieta, o której mowa w § 1, podlega potrąceniom z tytułu nieobecności sołtysa na naradzie zwołanej 
w trybie określonym w Statucie sołectwa  o równowartość 20% diety. 

3. Potrąceń, o których mowa w ust. 2, dokonuje się w miesiącu, w którym odbyła się narada. 
W przypadku, gdy narada odbyła się w dniu wypłaty diety albo po nim, potrącenia dokonuje się w następnym 
miesiącu. 

4. W przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca, dietę wypłaca się w 
wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków, przyjmując jeden dzień pełnienia 
obowiązków za 1/30 wysokości diety, o której mowa w § 1 ust. 2. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru gminy Rozdrażew. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do diet należnych począwszy 

od miesiąca stycznia 2020 r. 
 
 
     Przewodniczący Rady Gminy  
     Wiesław Jankowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Ustalenie diet sołtysów jako organów jednostek pomocniczych gminy stanowi kompetencję Rady 
Gminy. Rada Gminy zmieniła w grudniu 2018r. zasady dzierżawy gruntów stanowiących dawne mienie wsi 
przez sołtysów w celu uzyskania środków na zwiększenie diet sołeckich. Od października 2019r. grunty te 
dzierżawione są odpłatnie, co pozwoli uzyskać w roku 2020 kwotę 21.743zł z czynszu dzierżawnego. Pozwala 
to na ustalenie nowych stawek diet dla sołtysów. W przypadku części obowiązków, które realizują sołtysi  
nakład pracy uzależniony jest od wielkości wsi i liczby zamieszkujących ją mieszkańców, stąd propozycja 
utrzymania zróżnicowania kwoty diety w zależności od liczby stałych mieszkańców sołectwa. Uchwała 
określa ponadto zasady płatności diet sołeckich oraz potrąceń z tytułu nieobecności sołtysa na naradzie. 
Projekt uchwały poddany został konsultacji z sołtysami podczas narady w dniu 13.12.2019r.    
 
  
         
 
          Wójt Gminy  
          Mariusz Dymarski  
 
 
 
 


