
UCHWAŁA NR XXI/161/21 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

 
z dnia 26 marca 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).                      

2. 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. Traci moc Uchwała Nr XIX/151/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 20 stycznia 2021 r.               
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Gminy Cielądz. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku. 
 
 

Przewodnicząca 
      Rady Gminy Cielądz 

 
Małgorzata Rosa 

 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

 
 

Uchwałą nr XIX/151/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. Rada Gminy Cielądz ustaliła dla 

sołtysów diety w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 100,00 zł, a w przypadku 

łączenia funkcji sołtysa i radnego - w wysokości 20,00 zł. 

W związku z wnioskiem radnej Rady Gminy Cielądz, złożonym w dniu 8 lutego 2021 

r. o ustalenie diety dla wszystkich sołtysów w jednakowej wysokości przedkłada się projekt 

uchwały uwzględniający postulat radnej oraz w celu łatwiejszego posługiwania się tekstem 

aktu prawnego w przyszłości -  w wersji jednolitej.  

Przyznanie sołtysom diety zależy wyłącznie od rady gminy, której decyzja w tym 

zakresie jest jej autonomicznym uprawnieniem, przyznanym przez ustawodawcę w art. 37b 

ust.1 ustawy o samorządzie gminnym oraz uzależniona jest od możliwości finansowych danej 

gminy. Rozwiązania prawne znajdujące się w ustawie ustrojowej nie stoją na przeszkodzie                

w przyznaniu osobie wykonującej jednocześnie obowiązki radnego i sołtysa stosownych 

środków finansowych z tytułu pełnienia tychże funkcji.  

Przewidziana we wspomnianym art. 37b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

kompetencja organu stanowiącego gminy obejmuje nie tylko możliwość określenia wysokości 

diety sołtysa, ale również ustalenia zasad, na podstawie których takie „wynagrodzenie˝ będzie 

przysługiwać lub nie. Usunięcie z dotychczas obowiązującej uchwały zasady do wypłacania 

dla sołtysa będącego jednocześnie radnym diety w wysokości 20 zł, pozwoli na wypłacanie 

wszystkim sołtysom diety w wysokości 100 zł. 

 

 


