
UCHWAŁA NR XXXVT/226/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 31 marca 2022 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego 

jednostek pomocniczych. 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. — o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.') Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

$ 1. Przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych (sołtysom) za 

udział w sesjach Rady Gminy, naradach organizowanych przez Przewodniczącego Rady 

Gminy oraz za wykonanie innych czynności związanych z pełnioną funkcją i realizacją 

zadań statutowych przysługuje dieta w wysokości 500,00 zł. kwartalnie, płatna na rachunek 

bankowy. 

$2. 1. Sołtysowi za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy Bądkowo oraz naradzie sołtysów 

zwołanej przez Przewodniczącego Rady Gminy potrąca się 5% z przysługującej diety. 

Łączna wysokość potrąceń nie może przekroczyć wysokości jego diety podstawowej. 

2. W przypadku niepełnienia funkcji sołtysa w okresie jednego kwartału lub dłużej — dieta 

nie przysługuje. 

3. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż kwartał, dieta wypłacana 

jest w części proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji., przyjmując, że kwartał liczy 90 

dni. 

$ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

$4. Traci moc Uchwała NR XVI/79/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 

2016 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organu 

wykonawczego jednostek pomocniczych. 

$ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

DI RZEWODNICZĄCY 
RĄŻY GMINY, , 

m dala 
    

  

! Dz. U .z 2022r., poz. 583.



Uzasadnienie 

do Uchwały NR XXXVT/226/2022 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 31 marca 2022 roku 

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym wskazują na podstawy ustalania diet dla 

przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych w gminach (sołtysów). 

Rada Gminy Bądkowo przy ustalaniu wysokości diet wzięła pod uwagę tempo inflacji w 

latach 2020-2021 oraz ostatnią zmianę wysokości diet sołtysów w roku 2016. Dlatego 

podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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