
UCHWAŁA NR 178/XXVIII/2020 
RADY GMINY POPÓW 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
sołtysów Gminy Popów 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Popów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów za realizację zadań sołtysa, wynikających ze 
statutów sołectw, stanowiącą rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy, naradach 
z Wójtem Gminy, zebraniach sołeckich oraz rekompensatę za inne czynności związane z wykonywaniem 
funkcji sołtysa, w wysokości  250 zł. 

§ 2. 1. Dieta ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku nieobecności na sesji Rady Gminy - o 20%; 

2) w przypadku nieobecności na zebraniu sołtysów zwołanego przez Wójta Gminy - o 20%; 

3) w przypadku długotrwałej niemożności wykonywania obowiązków sołtysa, trwającej co najmniej 
piętnaście dni - o 50 %; 

4) w przypadku niemożności wykonywania obowiązków sołtysa obejmującej pełny miesiąc kalendarzowy - 
o 100 %. 

2. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety zostanie 
obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji. 

3. O niemożności wykonywania obowiązków, sołtys zobowiązany jest powiadomić Wójta Gminy 
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeszkody, składając pisemne oświadczenie o okresie 
niewykonywania obowiązków w danym miesiącu. 

§ 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. Traci moc Uchwała 123/XIX/2020 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie diet 
sołtysów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Uzasadnienie

Ustalenie diet sołtysów jako organów jednostek pomocniczych gminy stanowi kompetencję Rady Gminy.
Uchwała określa zryczałtowaną kwotę diet sołeckich w wysokości 250 złotych za realizację zadań sołtysa,
wynikających ze statutów sołectw, stanowiącą rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady
Gminy, naradach z Wójtem Gminy, zebraniach sołeckich oraz rekompensatę za inne czynności związane
z wykonywaniem funkcji sołtysa. Ponadto w uchwale określono zasady, kiedy dieta nie będzie przysługiwała
bądź ulegnie zmniejszeniu w sytuacji, gdy sołtys nie będzie wykonywał swojej funkcji przez dłuższy czas oraz
określa potrącenia z  tytułu nieobecności sołtysa na sesji Rady Gminy Popów w wysokości 20% co daje
kwotę 50 złotych, bądź w  razie nieobecności na zebraniu sołtysów zwołanym przez Wójta - 20 % co daje
kwotę 50 złotych. Projekt uchwały określa również zasadę, że sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży
służbowych według przepisów obowiązujących pracowników samorządowych.

Dotychczas obowiązująca uchwała z dnia 27 lutego 2020 roku Nr 123/XIX/ 2020  oparta była na naliczaniu
diety za każdy udział sołtysa w posiedzeniu Sesji Rady Gminy Popów. Nowy projekt uchwały wprowadza
zryczałtowana kwotę diety, która stanowi wyrównanie wydatków i strat jakie sołtys ponosi w związku
z wykonywaniem swojej funkcji społecznej. Sołtys zachowuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków
poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji, a nie z tytułu samego faktu bycia taką osobą.

Biorąc powyższe pod uwagę projekt uchwały jest uzasadniony pod względem prawnym i merytorycznym.
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