
Uchwała Nr VI/20/2015 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 stycznia 2015 roku 
 

 
w sprawie:  ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych  
                   na terenie kraju 
 
 
   
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 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 przyznawana jest w zależności od liczby stałych i czasowych 
mieszkańców danego sołectwa i wynosi brutto: 
1/ do 1.000 mieszkańców – 700 zł. 
2/ powyżej 1.000 – 2.000 mieszkańców – 800 zł. 
3/ powyżej 2.000 mieszkańców – 900 zł. 
 

§ 2 
Ustala się termin wypłaty diety do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym 
powstało prawo do diety lub jej części. 
 

§ 3 
W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa w trakcie miesiąca, sołtysowi 
wypłaca się część miesięcznej diety, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji sołtysa. 
 

§ 4 
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. 
 

§ 5 
Traci moc 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. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 
roku. 

 



UZADASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys. 

Sołtysi pełnią swoje funkcje społecznie. Z pełnieniem funkcji sołtysa, działającego 

bezpośrednio w terenie, związane jest ponoszenie kosztów. Zalicza się do nich m.in. udział w 

sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji Rady, spotkaniach z Wójtem, Zebraniach 

Wiejskich itp. Sołtysi ponoszą koszty dojazdów.  

Dieta powinna stanowić 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. Mając na uwadze, że im większe pod 

względem ludnościowym sołectwo, tym więcej obowiązków spoczywa na osobie pełniącej 

funkcję sołtysa, zastosowano zróżnicowanie diet.  

Także z delegowaniem sołtysa (w związku z wykonywaniem mandatu) poza miejscowość, w 

której znajduje się siedziba Rady Gminy wiąże się konieczność zwrotu poniesionych 

kosztów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.  

  

 

 
 


