
Uchwała Nr XXXIX/6/2012 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/19/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 grudnia 
2006r  w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na 
terenie kraju dla sołtysów . 

 

Na podstawie art.37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 20091r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się brzmienie § 1 ust. 2 Uchwały Nr III/19/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 
grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na 
terenie kraju dla sołtysów (ze zm.), który otrzymuje brzmienie: 

„Dieta o której mowa w ust. 1 wynosi 600,00 zł  brutto (sześćset złotych).” 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2013r. 

  

 

UZASADNIENIE 

Uchwała zwiększa wysokość diet sołtysów z 450 do 600 zł. brutto miesięcznie.  

Art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że organem wykonawczym w sołectwie jest 
sołtys. Sołtysi pełnią swoje obowiązki społecznie, jednak społeczne uznanie nie zawsze jest 
adekwatne do wysiłku i rozmiaru prac włożonych w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
sołectwa. 

Dieta dla sołtysa stanowi rekompensatę za czas poświęcany na udział w sesjach rady Gminy, 
posiedzeniach komisji, przy organizacji zebrań sołeckich, spotkań z mieszkańcami, narad z Wójtem 
Gminy, załatwiania spraw w Urzędzie Gminy, wykonywania niejednokrotnie prac upiększających w 
sołectwie oraz innych czynności związanych ze sprawowaną funkcją, szczegółowo wymienionych w 
statucie sołectwa, a także stanowi rekompensatę ponoszonych kosztów działania jednostki 
pomocniczej, w tym m.in. przejazdów na terenie Gminy, zakupu materiałów biurowych itp.  
 



Skutki finansowe związane ze zwiększeniem kwoty diety  to 18.000 zł. w stosunku rocznym.   
 

Uchwała Nr III /  19  / 2006 

Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 07 grudnia 2006 r. 

W sprawie:  ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju dla 
sołtysów. 

 Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r r. z późn. zm. ).  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów stanowiącą rekompensatę wydatków 
wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa. 

2. Dieta o której mowa w ust. 1 wynosi 350,00 zł  brutto ( trzysta pięćdziesiąt złotych ) 
§ 2 

Dieta o której mowa w § 1 ulega zmniejszeniu o 20% miesięcznej zryczałtowanej diety za nieobecność 
na posiedzeniach komisji rady, na które sołtysa zaproszono oraz na naradach organizowanych przez 
wójta i sesjach Rady Gminy. 

§ 3 

Sołtysowi delegowanemu przez Wójta Gminy w związku z wykonaniem mandatu sołtysa  przysługuje 
zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych gminy. 

§ 4 

Ustala się, że terminem wypłaty diety na 10 dzień każdego następnego miesiąca po miesiącu w którym 
powstało prawo do diety lub jej części. 

§ 5 

W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa  w trakcie miesiąca, sołtysowi wypłaca się 
część miesięcznej diety, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji sołtysa. 

§ 6 

Traci moc uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr II/22/02 z dnia 10 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju dla sołtysów. 

 
§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia  2006 roku. 



 
 


