
UCHWAŁA NR XXVII/161/20 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada 
Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę w związku z pełnieniem funkcji sołtysa Gminy Będzino 
w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: czterystu złotych 00/100). 

2. Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Gminy w Będzinie również otrzymują dietę w wysokości 
ustalonej w ust. 1. 

§ 2.  

1. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo po miesiącu, za który dieta 
przysługuje. 

2. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy. 

3. W przypadku, pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie 
obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni. 

4. Sołtys zobowiązany jest w terminie 3 dni od momentu powstania przyczyny niewypełniania swoich 
obowiązków do poinformowania na piśmie Wójta Gminy Będzino o przyczynie i planowanym okresie, 
w którym sołtys nie będzie pełnił obowiązków. 

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XXXI/252/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie 
ustanowienia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie

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 ma
stanowić rekompensatę za czas poświęcony na udział w sesjach rady gminy, posiedzeniach komisji, przy
organizacji zebrań sołeckich, spotkań z mieszkańcami, narada z wójtem, załatwiania spraw w urzędzie czy
wykonywania prac w sołectwie i innych czynności związanych ze sprawowaną funkcją. Zwiększona kwota ma
także stanowić rekompensatę kosztów działania sołtysów, w tym m.in. przejazdów związanych z pełnioną
funkcją czy zakupu materiałów biurowych.
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