
UCHWAŁA NR XVIII/172/20 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zasad na jakich sołtysom Gminy Krupski Młyn będzie 
przysługiwała dieta 

 Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) 

Rada Gminy Krupski Młyn 

uchwala 

§ 1. Ustalić dla sołtysów Gminy Krupski Młyn dietę w związku z pełnieniem funkcji sołtysa                    
w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie. 

§ 2. Dieta, o której mowa w § 1, stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy 
Krupski Młyn, zebraniach wiejskich, rady sołeckiej oraz rekompensatę kosztów innych czynności związanych 
z wykonywaniem funkcji sołtysa. 

§ 3. 1.   Dieta wypłacana jest przelewem na wskazany przez sołtysów rachunek bankowy do 25 dnia każdego 
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym sołtys pełnił funkcję. 

2. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona 
proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni. 

3. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej sołtysów na sesji Rady Gminy dieta za dany miesiąc ulega 
zmniejszeniu: 

a) za pierwszą nieobecność na sesji Rady Gminy – 5 %, 

b) za każdą następną nieobecność na sesji Rady Gminy – 10 %. 

4. Dieta nie ulega zmniejszeniu w przypadku: choroby, sesji nadzwyczajnej, podróży związanej 
z wykonywaniem funkcji sołtysa, stawienia się na wezwanie organów administracji państwowej i samorządowej, 
prokuratury, sądu lub policji oraz przerwy wakacyjnej ogłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/196/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie 
ustalenia wysokości diety oraz zasad na jakich sołtysowi Gminy Krupski Młyn będzie przysługiwała dieta. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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