
 

UCHWAŁA NR VII/32/2019 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 22 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia 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 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

§1. 1. Sołtysom, tytułem zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji, ustala się  

kwartalną dietę w wysokości 900,00 zł.  

2. Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na wykonywanie obowiązków 

wynikających z pełnienia funkcji sołtysa oraz kosztów z tym związanych, t.j.:  

1) udział w zebraniach sołeckich,  

2) udział w spotkaniach zwoływanych przez Burmistrza Goliny,  

3) rekompensatę kosztów służbowych rozmów telefonicznych, dostępu do Internetu, zakupu 

materiałów biurowych,  

4) dostarczanie pism urzędowych mieszkańcom,  

5) wywieszanie pism urzędowych na tablicach ogłoszeń sołectwa. 

3. Sołtysi wykonują również inne obowiązki wynikające z przepisów statutowych sołectwa. 

4. Dietę wypłaca się z budżetu gminy do 10-tego dnia miesiąca następującego po upływie 

każdego kwartału, za który dieta jest wypłacana, z tym że dietę za IV kwartał wypłaca się do 

końca danego roku. 

§2. 1. Jeżeli funkcja sołtysa jest pełniona przez niepełny kwartał wówczas dieta 

przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji w danym kwartale. 

2. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa w trakcie kwartału, sołtysowi 

wypłaca się część kwartalnej diety, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji sołtysa.    

 §3. 1. W związku z podróżami służbowymi wynikającymi z wykonywania czynności 

związanych z pełnieniem funkcji sołtysa przysługuje zwrot kosztów podróży  służbowych na 

zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 66, poz. 800 ze zm.). 

2. Polecenie wyjazdu służbowego wydaje Burmistrz Goliny. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§5. Traci moc uchwała nr IX/36/2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 czerwca 

2015 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                                    

             Wojciech Wojdyński 
 

 



 

 

UZASADNIENIE  

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 

 

 

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

zasady na jakich przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta 

i zwrot kosztów podróży służbowej. Z uwagi, że sołtysi nie będą otrzymywali w ramach 

wynagrodzenia za inkaso innych świadczeń, które mogą być przyznawane sołtysom  

w związku z pełnieniem funkcji, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 


