
UCHWAŁA NR XXXIV/349/2022 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia diety dla sołtysów na terenie Gminy Nozdrzec 

Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalić miesięczną dietę dla sołtysów z terenu Gminy Nozdrzec, w wysokości 37 % kwoty bazowej 
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1658) zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. 

2. Dieta stanowi rekompensatę czasu oraz kosztów poświęconych na udział w zebraniach sołeckich, 
spotkaniach w Urzędzie Gminy Nozdrzec a także rekompensatę za inne czynności związane 
z wykonywaniem funkcji sołtysa. 

§ 2. 1. Wysokość diety, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega obniżeniu za każdą nieobecność sołtysa 
w zebraniach sołeckich, naradzie sołtysów organizowanej przez wójta, w wysokości 20% za każdą 
nieobecność, jak również w przypadku niemożności wykonywania obowiązków sołtysa – proporcjonalnie do 
okresu niemożności wykonywania tych obowiązków. 

2. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety zostanie 
obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji. 

3. O niemożności wykonywania obowiązków, sołtys zobowiązany jest powiadomić Wójta Gminy 
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeszkody, składając pisemne oświadczenie 
o okresie niewykonywania obowiązków w danym miesiącu. 

4. Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Gminy Nozdrzec również otrzymują dietę w wysokości ustalonej 
w § 1, z zastrzeżeniem możliwości jej proporcjonalnego obniżenia na zasadach wynikających z § 2 ust.1 i 2. 

§ 3. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr III/29/10 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 27 grudnia 2010 roku 
w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla sołtysów na terenie gminy Nozdrzec. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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