
UCHWAŁA NR XXXIII.266.2022 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia diet sołtysów 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dla sołtysów z terenu Gminy Domaszowice wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety 
w kwocie 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w przepisach odrębnych. Dieta stanowi 
rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa, a także za udział w pracach organów 
Gminy Domaszowice. 

2. Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy Domaszowice, zebraniu wiejskim, dietę pomniejsza się o 10% 
diety należnej za dany miesiąc. Suma miesięcznych potrąceń nie może przekraczać 20 % należnej sołtysowi diety. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może pełnić swoich obowiązków przez cały okres, za który należna jest dieta, 
dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia przez sołtysa obowiązków, przyjmując 
1 dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety. W takim przypadku sołtys składa Wójtowi Gminy 
Domaszowice oświadczenie, wskazując czas trwania swojej absencji. 

4. Odstępuje się od pomniejszenia zryczałtowanej diety, o której mowa w ust. 1 w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

5. Diety dla sołtysów wypłacane są w terminie do 5 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który 
przysługuje dieta, na podstawie listy obecności sporządzonej na sesji Rady Gminy. 

§ 2. W przypadku zbiegu uprawnień do diety radnego oraz sołtysa uprawnionemu przysługuje jedna dieta 
(wyższa). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, 
Przewodniczącego Rady Gminy, Sołtysów; 

2) Uchwała Nr XXXII.256.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr I/3/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, 
Przewodniczącego Rady Gminy, Sołtysów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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