
UCHWAŁA NR XIX/151/21 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

 
z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Gminy Cielądz. 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1.1. Sołtysowi za pełnienie obowiązków sołtysa, związanych z wykonywaniem 

zadań wynikających w szczególności ze Statutu Gminy Cielądz, statutu sołectwa, a także za 
udział w pracach organizowanych przez Wójta Gminy Cielądz przysługuje dieta miesięczna 
w formie ryczałtu, zwana dalej „dietą” w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych),                     
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Sołtys pełniący jednocześnie funkcję radnego Rady Gminy Cielądz otrzymuje dietę 
w wysokości 20,00 zł. 

3. Dieta ulega obniżeniu za każdą nieobecność sołtysa na naradach i spotkaniach 
organizowanych przez Wójta Gminy Cielądz o 20 %.  

§ 2.1. Prawo do diety powstaje z dniem powierzenia funkcji sołtysa. 
2. W sytuacji rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa, a także w przypadku 

rezygnacji sołtysa lub odwołania go z pełnionej funkcji, sołtys otrzymuje dietę w wysokości 
proporcjonalnej do ilości dni bycia sołtysem w danym miesiącu. 

3. W przypadku niewykonywania przez sołtysa czynności związanych z jego funkcją 
przez pełny okres danego miesiąca, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do ilości 
dni wykonywania czynności. 

4. Sołtys jest zobowiązany do poinformowania Wójta Gminy Cielądz o braku 
wykonywania czynności związanych z jego funkcją przez okres, o którym mowa w ust. 3, do 
5 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

§ 3. Wypłata diety za dany miesiąc, następuje jednorazowo w terminie do 10-tego dnia 
następnego miesiąca na wskazane przez sołtysa konto bankowe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 
§ 5. Tracą moc uchwały: 

1) Nr XXII/144/16 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie 
ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Cielądz, 

2) Nr XV/25/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę                  
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Cielądz. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. 
 

Przewodnicząca 
      Rady Gminy Cielądz 

 
Małgorzata Rosa 



Uzasadnienie  
 

 

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

Gminy Cielądz może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej, którym jest sołtys, będzie przysługiwała dieta.  

Pełnienie funkcji sołtysa, działającego bezpośrednio w terenie, związane jest                            

z ponoszeniem kosztów. Zalicza się do nich m.in. udział w sesjach Rady Gminy, 

posiedzeniach Komisji Rady, spotkaniach z Wójtem, Zebraniach Wiejskich itp.   

Dieta stanowi formę rekompensaty i zwrot wydatków, jakie sołtys ponosi w związku z 

wykonywaniem czynności w ramach sprawowanej funkcji, które to czynności szczegółowo 

wymienione są w statucie sołectwa. 

Wobec powyższego przedkłada się projekt uchwały, który określa wysokość diet dla 

sołtysów Gminy Cielądz w stałej, miesięcznej wysokości oraz ustala zasady potrąceń z tej 

należności. 

Ustalając zasady potrąceń, przyjęto założenie, że ustalona dieta w formie ryczałtu 

miesięcznego, niepowiązana bezpośrednio z uczestnictwem w sesjach, nie spowoduje 

zmniejszenia zainteresowania sołtysów udziałem w obradach Rady Gminy. 

 
 
 

 


