
  

UCHWAŁA NR XXI/142/20 

RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Rajgród oraz ich wysokości 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów z terenu Gminy Rajgród w wysokości: 

1) 300,00 zł - w sołectwach Bełda, Kosówka, Pieńczykowo, Rydzewo, Woźnawieś II; 

2) 200,00 zł - w sołectwach Biebrza, Ciszewo, Kuligi, Sołki, Stoczek, Turczyn; 

3) 100,00 zł - w sołectwach Bukowo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, 

Kozłówka, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Skrodzkie, Wojdy, 

Woźnawieś I, Wólka Mała, Wólka Piotrowska. 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi rekompensatę poniesionych kosztów i czasu poświęconego 

na wykonywanie zadań wynikających ze statutu sołectwa, udziału w spotkaniach organizowanych przez 

Burmistrza Rajgrodu oraz w sesjach Rady Miejskiej w Rajgrodzie, inicjatywach lokalnych, a także nadzoru nad 

świetlicami wiejskimi i miejscami spotkań społeczności lokalnej. 

3. W przypadku braku realizacji obowiązków wynikających z pełnienia funkcji sołtysa dieta ulega 

zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości dni, w których sołtys nie realizował swoich obowiązków. 

§ 2.1. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do ostatniego dnia miesiaca,  

za który dieta przysługuje, gotówką lub przelewem na konto bankowe wskazane przez sołtysa. 

2. W przypadku objęcia lub wygaśnięcia mandatu sołtysa w trakcie miesiąca, dieta będzie obliczana 

proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu sołtysa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/157/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Rajgród oraz ich wysokości (Dz. Urz. 

Woj. Podlaskiego poz. 2845). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Bućko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lipca 2020 r.

Poz. 3100



UZASADNIENIE 

Zgodnie z zapisami art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713) rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.  

Niniejszą uchwałą zwiększa się wysokość diet sołtysów w tych sołectwach, w których funkcjonują 

świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie terenowe, miejsca spotkań społeczności lokalnych, itp., Stanowi to 

rekompensatę za czas i koszty poniesione przez sołtysów w związku z zwiększonym zaangażowaniem  

w nadzór nad funkcjonowaniem takich obiektów. 

Termin wejścia w życie uchwały wynika z faktu, iż w okresie letnim, szczególnie od zakończenia roku 

szkolnego występuje zwiększone zainteresowanie korzystaniem z obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych 

znajdujacych się w sołectwach, a tym samym konicznym staje się zwiększenie czasu niezbędnego  

do właściwego nadzoru nad tymi obiektami. 
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