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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 
1834) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

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

1) 200 złotych w sołectwach od 1- 100 mieszkańców 

2) 250 złotych w sołectwach od 101-500 mieszkańców 

3) 300 złotych w sołectwach od 501-1000 mieszkańców 

4) 350 złotych w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców 

§ 2. Określa się zasady dokonywania potrąceń diet z tytułu nieobecności i zaprzestania pełnienia funkcji 
przewodniczącego organów wykonawczych jednostek pomocniczych w ten sposób, iż dietę wypłaca się 
proporcjonalne do ilości dni w miesiącu pełnienia funkcji przewodniczącego organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XVIII/180/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

W rozwoju samorządności lokalnej coraz większe znaczenie mają jednostki pomocnicze gminy, czyli 
sołectwa. Sołtysom stojącym na czele sołectw stawia się większe wymagania 
i oczekuje się większego zaangażowania w sprawy społeczne. Dieta stanowi rekompensatę czasu 
poświęconego na naradach z Burmistrzem, zebraniach sołeckich oraz rekompensatę 
za inne czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały o zwiększeniu diet jest uzasadnione. 
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