
UCHWAŁA NR XLI/278/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn 

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., 
poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Ustanawia się dietę dla sołtysów sołectw Gminy Kawęczyn w szczególności za: 

1) udział w pracach Rady Gminy; 

2) udział w sesjach Rady Gminy; 

3) za doręczenie nakazów podatkowych, kurend, obwieszczeń, informacji, ogłoszeń; 

4) zwoływanie i organizowanie zebrań wiejskich oraz wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 

5) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa i reprezentowanie go na zewnątrz; 

6) przedkładanie zebraniu wiejskiemu sprawozdań z realizacji uchwał przez ten organ podjętych; 

7) prowadzenie gospodarki finansowej sołectwa; 

8) nadzór nad realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

9) organizowanie współdziałania organów sołectwa z Radą Gminy oraz radnymi wybieranymi w okręgach 
wyborczych utworzonych na terenie sołectwa; 

10) współdziałanie z organizacjami samorządowymi, zawodowymi i społecznymi działającymi na terenie 
sołectwa; 

11) reprezentowanie sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy w tym zgłaszanie wniosków i postulatów 
wsi w imieniu mieszkańców sołectwa. 

§ 2. 1. Ustala się dla sołtysów dietę w wysokości: 

a) 300,00 zł dla sołectw: Leśnictwo, Marcinów, Marianów – Kolonia, Młodzianów, Nowy Świat, Siedliska, 
Skarżyn, Stanisława; 

b) 350,00 zł dla sołectw: Ciemień, Chocim, Dzierzbotki, Dziewiątka, Kowale Pańskie, Marcjanów, Marianów, 
Wojciechów; 

c) 400,00 zł dla sołectw: Będziechów, Głuchów, Kawęczyn, Kowale Pańskie - Kolonia, Milejów, Tokary 
Pierwsze, Żdżary. 

2. W przypadku, gdy kadencja sołtysa wygaśnie w trakcie miesiąca kalendarzowego, dietę wypłaca się 
w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji sołtysa w danym miesiącu. Zasada ta obowiązuje 
także w przypadku nowo wybranego sołtysa. 

3. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana sołtysom przelewem na wskazany przez nich 
rachunek w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 4. Traci moc uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie 
ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom Gminy Kawęczyn. 
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§ 5. Uchwala wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DOUCHWAŁY  XLI/278/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn 

Zgodnie z art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2021r., poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich 
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki będzie przysługiwała dieta oraz zwrot 
kosztów podroży służbowej. W związku z rosnącymi kosztami związanymi ze 
sprawowaniem funkcji sołtysa (opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup 
materiałów biurowych) postanowiono ustalić miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów 
w kwotach 300,00 zł, 350,00 zł i 400,00 zł. Podejmuje się uchwałę o miesięcznych 
dietach, celem zrekompensowania zaangażowania przewodniczącemu organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej w realizację zadań samorządu. Wobec powyższego 
podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.  
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