
UCHWAŁA NR XXXI/229/2020 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 26 listopada 2020 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 z 2020 r., 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 – 975 zł; 

b) od 301 do 600 mieszkańców – 1005 zł ; 

c) powyżej 601 mieszkańców -  1035 zł. 

2. Dieta o której mowa w ust. 1 będzie wypłacana po upływie każdego kwartału nie później niż do                         
15-tego każdego miesiąca po upływie danego kwartału. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno . 

§ 3. 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. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 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.

Niniejszą uchwałą decyduje się o podniesieniu ryczałtu, wprowadza się przy tym dodatkowy miernik
w postaci liczby mieszkańców jednostki pomocniczej, który wpływa na wysokość diety.

Przyjąć bowiem należy, że większa liczba mieszkańców jednostki pomocniczej przekłada się na większy
nakład pracy przewodniczącego jej organu wykonawczego to jest sołtysa lub Przewodniczącego Zarządu.
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