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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów na terenie gminy Jabłonna 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.1)), Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dietę dla sołtysów Gminy Jabłonna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych).  

2. Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy Jabłonna, zebraniach 
sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Gminy Jabłonna a także rekompensatę kosztów zakupu materiałów 
biurowych oraz innych czynności związanych z realizacją zadań sołtysa, wynikających ze statutów sołectw 
i przepisów prawa. 

§ 2. 1. Diety wypłacane są do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który dieta 
przysługuje - na konto bankowe wskazane przez sołtysa.  

2. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa § 1 ulega obniżeniu z tytułu każdej nieobecności sołtysa na: 

1) sesji Rady Gminy, na zebraniu wiejskim, zebraniu rady sołeckiej lub naradzie organizowanej przez Wójta 
Gminy - o 25 % oraz 

2) w przypadku długotrwałej niemożności wykonywania obowiązków sołtysa, trwającej, co najmniej 
czternaście dni - o 50 %. 

3. Podstawę do naliczenia diety stanowi podpis sołtysa złożony na liście obecności na sesji, na zebraniu 
wiejskim, na zebraniu rady sołeckiej oraz na naradzie zorganizowanej przez Wójta Gminy. 

§ 3. 1. O niemożności wykonywania obowiązków, sołtys zobowiązany jest powiadomić Wójta Gminy 
Jabłonna w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeszkody, składając pisemne oświadczenie o okresie 
niewykonywania obowiązków w danym miesiącu. Za okres ten dieta nie przysługuje. W takim przypadku dietę 
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Jabłonna najpóźniej 
w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. W przypadku niezłożenia oświadczenia, uznaje się, iż obowiązki 
były pełnione przez sołtysa przez okres całego miesiąca. 

3. W przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpoczyna się lub upływa w trakcie miesiąca, dietę wypłaca się 
w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/189/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 
ustalenia wysokości oraz zasad naliczania diet przysługujących Sołtysom Gminy Jabłonna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 01.11.2021 r.

 
1) zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2021 r. poz.1834 

Id: 6DC16706-FC1F-41BD-9F5D-F6AC57FFB17F. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy może ustanowić 
zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej 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. Poprzednia uchwała w przedmiotowej sprawie podjęta była w 2008 r. Od tego czasu 
uchwała nie ulegała zmianie. W związku, tym istnieje potrzeba dokonania zmiany wysokości diety oraz 
doprecyzowania zapisów. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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