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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) 
Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przewodniczący organów  wykonawczych jednostek pomocniczych otrzymują  miesięczną zryczałtowaną 
dietę w wysokości 550,00 zł z tytułu wykonywania obowiązków i zadań wynikających z ustawy o samorządzie 
gminnym oraz zapisanych w statucie jednostki pomocniczej.  

§ 2. 1. Określa się zasady dokonywania potrąceń diet z tytułu niewykonywania obowiązków, objęcia i zaprzestania 
pełnienia funkcji  przewodniczącego organów wykonawczych jednostek pomocniczych: 

1) w przypadku objęcia lub wygaśnienięcia mandatu w trakcie miesiąca pełnionej funkcji wysokość diety ustala 
się  proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w których jest pełniona funkcja 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej; 

2) w przypadku, gdy  przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej  czasowo nie wykonywał 
swoich obowiązków wynikających z pełnionej funkcji wysokość diety będzie ustalana w sposób określony 
w pkt. 1. Podstawą do  wyliczenia jej wysokości będzie oświadczenie o okresie niewykonywania obowiązków 
w danym miesiącu; 

3) za każdą nieobecność Sołtysa lub Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy na spotkaniu organizacyjno-
informacyjnym organizowanym przez Burmistrza Gogolina obniża się o 20% dietę należną za dany miesiąc po 
dokonaniu pomniejszeń wynikających z punktów 1 i 2. Udział przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych w wyżej wymienionym spotkaniu  stwierdza się na podstawie listy obecności. 

2. W przypadku, kiedy przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej czasowo nie wykonywał 
swoich obowiązków wynikających z pełnionej funkcji zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o okresie 
niewykonywania obowiązków w danym miesiącu. Oświadczenie to należy złożyć do dnia 4-tego miesiąca 
następnego po miesiącu rozliczeniowym według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały. 

3. Ustala się, że dieta będzie naliczana od następnego dnia po dniu wyborów do dnia wyboru nowego Sołtysa lub 
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy włącznie. 

§ 3. Sołtysowi i Przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy uczestniczącemu w podróży służbowej poza granicami 
Gminy Gogolin przysługuje zwrot kosztów podroży służbowej na zasadach obowiązujących  dla radnych Rady 
Miejskiej w Gogolinie.  

§ 4. Wyznacza się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do podpisywania sołtysom i przewodniczącym 
zarządów dzielnic poleceń wyjazdu służbowego. 

§ 5. Wypłata zryczałtowanych diet miesięcznych następuje z dołu do dnia 10-go miesiąca następnego po miesiącu 
rozliczeniowym przelewem na wskazane przez Sołtysa/ Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy konto bankowe. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie Nr VII/40/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.  
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§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą  od 1 sierpnia 2020 r.   

  

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2020 r. 

....................................... 

(Imię i nazwisko) 

...................................... 

(Funkcja, Nazwa Sołectwa/Dzielnicy w której sprawowany jest mandat) 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr ......... Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia ......................w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowej, oświadczam, że  w miesiącu ...................................... tj. od ......... do 
........................  czasowo nie wykonywałem (am) obowiązków  wynikających z pełnionej funkcji Sołtysa/ 
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy1) ............................................. (nazwa sołectwa/dzielnicy). 

.................................. 
(data i czytelny podpis)

 
1) właściwe podkreślić 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 47 b ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z z 2020r. poz. 713) Rada
Gminy może ustanowić zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Dieta jest formą finansowej rekompensaty za poniesione koszty związane z pełnieniem funkcji
i sprowadza się do wyrównania wydatków i strat spowodowanych pełnieniem funkcji
sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy, a więc wykonywania zadań sołtysa/przewodniczącego zarządu
dzielnicy określonych w statutach poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Gogolin i wynikających
z zapisów ustawowych.
Poprzednia uchwała była uchwalona w 2015r. i do chwili obecnej diety sołtysów i przewodniczących
zarządów dzielnic ustalone na kwotę 400 zł nie były rewaloryzowane. W Gminie Gogolin systematycznie
wzrasta liczba mieszkańców, a postępujący rozwój w Sołectwach, w tym rozwój infrastruktury powoduje
niejednokrotnie zwiększenie ilości wykonywanej pracy i zakresu odpowiedzialności. Dodatkowo w nowo
uchwalonych statutach poszczególnych jednostek pomocniczych wprowadzono zapis o odpowiedzialności
sołtysa i przewodniczącego zarządu dzielnicy za przekazane w zarząd mienie. W związku z tym zasadne jest
podwyższenie kwoty diety.
Proponowany projekt uchwały uwzględnia nowe zasady dokonywania potrąceń diet z tytułu
niewykonywania obowiązków i zaprzestania pełnienia funkcji przewodniczącego organów wykonawczych
jednostek pomocniczych, a także ustala zasady zwrotu kosztów podróży służbowej.
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