
UCHWAŁA NR XXIV/222/20 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysom Gminy Dąbrowa przysługuje dieta 

Na podstawie art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Sołtysom Gminy Dąbrowa przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 350,00 zł z tytułu 
wykonywania obowiązków i zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz zapisanych w statucie 
sołectwa. 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu: 

1) o 50,00 zł za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy Dąbrowa; 

2) o 50,00 zł za każdą nieobecność za udział w spotkaniach organizowanych przez Wójta Gminy Dąbrowa. 

3. Odstępuje się od pomniejszenia zryczałtowanej diety, o której mowa w §1 pkt 1 w przypadku prowadzenia 
posiedzenia zdalnego sesji Rady Gminy Dąbrowa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii. 

§ 2. 1. W przypadku rezygnacji, odwołania lub zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających pełnienie 
funkcji, sołtys zachowuje w danym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia 
funkcji. 

2. Sołtys jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Wójta Gminy Dąbrowa o wystąpieniu okoliczności 
uniemożliwiających pełnienie funkcji sołtysa do końca miesiąca, w którym  te okoliczności wystąpiły. 

§ 3. Dieta, o której mowa w §1, płatna będzie na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa lub w kasie 
Urzędu Gminy Dąbrowa, do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym przysługiwała dieta. Dieta za 
miesiąc grudzień wypłacana jest do 31 grudnia danego roku. 

§ 4. W przypadku gdy sołtys nie wykonuje obowiązków i zadań dieta o której mowa w § 1 przysługuje 
członkowi Rady Sołeckiej, który go zastępuje zgodnie z zapisami statutu sołectwa. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/55/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad 
wypłacania diet dla sołtysów na terenie Gminy Dąbrowa. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Maria Sikora 
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