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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Głuchołazy przysługują diety 

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

§ 1. Sołtysom sołectw Gminy Głuchołazy przysługuje dieta w formie miesięcznego ryczałtu wynoszącego 
700,00 zł brutto miesięcznie, stanowiąca zwrot kosztów związanych z pełnieniem obowiązków społecznych. 

§ 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 Burmistrza Głuchołaz o okresie, w którym 
zaistniały okoliczności uniemożliwiające pełnienie funkcji sołtysa w terminie do 5 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, za który należna jest dieta. 

§ 3. Dieta, o której mowa w § 1 płatna będzie w kasie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach lub na rachunek 
bankowy wskazany przez sołtysa, do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym przysługiwała 
dieta. 

§ 4. Traci moc uchwała nr IX/120/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Głuchołazy przysługują diety. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 

ze zm.), rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej będzie przysługiwała dieta.  

Obecnie wysokość miesięcznej diety jaka przysługuje sołtysom sołectw Gminy Głuchołazy za prace 

wykonywane na rzecz sołectwa został ustalona przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwałą nr IX/120/19 z 

dnia 26 czerwca 2019 r. i wynosi 500,00 zł brutto.  

Doceniając zaangażowanie przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 

Głuchołazy w działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz wzrost działań, jakie wykonują Sołtysi  

proponuje się zwiększenie wysokości miesięcznej diety przysługującej w związku z realizowaniem zadań 

wynikających ze sprawowanej funkcji do kwoty 700,00 zł brutto.  
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