Projekt
z dnia 18 lutego 2021 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno oraz
Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Łabiszynku
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym (Dz .U 2020, poz. 713)
uchwala się, co następuje :
§ 1. 1. Ustala się dietę dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno oraz Przewodniczącego
Zarządu Osiedla w Łabiszynku w formie kwartalnie wypłacanego ryczałtu w wysokości zależnej od liczby
mieszkańców danej jednostki pomocniczej:
a) do 300 mieszkańców - 1.050,00 zł
b) od 301 do 600 mieszkańców - 1.125,00 zł
c) od 601 mieszkańców - 1.200,00 zł
2. Dieta, o której mowa w ust. 1, stanowi rekompensatę poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem
zadań wynikających ze statutu sołectwa, a także za udział w sesjach Rady Gminy Gniezno.
3. Dieta nie przysługuje w przypadku braku wykonywania przez sołtysa czynności związanych z jego funkcją
przez okres co najmniej 30 dni. Sołtys zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Wójta Gminy Gniezno
o braku wykonywania czynności związanych z jego funkcją przez okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
§ 2. Dieta określona w § 1 ust. 1 ulega obniżeniu:
- o 5% za każdorazową nieobecność na naradzie Sołtysów organizowanej przez Wójta.
§ 3. Dieta o której mowa w §1 będzie wypłacana po upływie każdego kwartału nie później niż do 15-tego
każdego miesiąca po upływie danego kwartału na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno .
§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/ 56/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia
wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla w Łabiszynku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki
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Uzasadnienie
Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi art. 37 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie
z którym Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
W Gminie Gniezno na mocy uchwały Nr IX/ 56/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie:
ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla w Łabiszynku przyjęto
tytułem diety wypłacany kwartalnie ryczałt w wysokości 900 zł.
W listopadzie 2020 r. zdecydowano o podniesieniu diet sołtysów. Podjęta wówczas w dniu 26 listopada
2020 r. uchwała wskutek rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2020r.
została uchylona. Wojewoda wskazał, że uchwała winna dokonać określenia zasad, na jakich przysługują
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej diety a zakresem regulacji powinna być
objęta sytuacja, gdy przewodniczący organu wykonawczego przez dłuższy okres nie wykonuje funkcji i nie
ponosi żadnych kosztów związanych z jej wykonywaniem.
Niniejszą uchwałą zdecydowano o podniesieniu ryczałtu w sposób uzgodniony z reprezentacją sołtysów
Gminy Gniezno i wprowadzono się przy tym dodatkowy miernik w postaci liczby mieszkańców jednostki
pomocniczej, który wpływa na wysokość diety. Zgodnie bowiem z orzecznictwem sądów uzależnienie jakiejś
części przyznawanej sołtysom diety od ich rzeczywistej aktywności, wysiłku organizacyjnego i poniesionych
kosztów w pełnieniu swoich obowiązków, w tym również od frekwencji na sesjach rady gminy jest
dopuszczalne.
Sporządzając uchwałę uwzględniono również uwagi Wojewody i z tego względu uregulowano czasową
niemożność wykonywania funkcji sołtysa przez okres 30 dni, jak i nieobecność sołtysa na naradzie z Wójtem.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5EC23C4F-6065-44E9-8455-4BB259DC7E38. Projekt

Strona 1

