
UCHWAŁA NR X/84/2020 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) – Rada Gminy, działając na wniosek 

Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Sołtysom z tytułu pełnienia i wykonywania funkcji przysługuje dieta w formie zryczałtowanej 

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie. 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi rekompensatę za udział w sesjach i komisjach Rady 

Gminy Żyrzyn, zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Gminy Żyrzyn zwoływanych 

przez Wójta Gminy Żyrzyn, a także rekompensatę kosztów innych czynności związanych 

z wykonywaniem funkcji sołtysa, w szczególności wynikających z wykonywania zadań 

określonych w Statucie Gminy Żyrzyn lub statucie sołectwa. 

3. Radnym, którzy pełnią równocześnie funkcję sołtysa przysługują dwie diety, z każdego 

ze wskazanych tytułów o określonej wysokości. 

§ 2. 

1. Wypłata diety dokonywana będzie z dołu w dniu wypłaty wynagrodzenia dla pracowników 

Urzędu Gminy Żyrzyn, na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa. 

2. W przypadku, gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, zobowiązany jest 

powiadomić o zaistniałej sytuacji Wójta Gminy Żyrzyn. 

3. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety zostanie 

obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji sołtysa w danym miesiącu, 

przyjmując za jeden dzień pełnienia obowiązków 1/30 wysokości diety, o której mowa w § 1 

ust. 1. 

§ 3. 

Z dniem wejścia w Zycie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr II/8/2010 z dnia 1 grudnia 

2010 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem 

w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r. 


