
UCHWAŁA NR XXIX/231/22 
RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia diety dla sołtysów sołectw Gminy Kamiennik

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy 
Kamiennik uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dla sołtysów Gminy 
Kamiennik dietę miesięczną w wysokości: 

a) w sołectwach, w których zamieszkuje do 
250 mieszkańców – 300,00 zł (słownie: trzysta 
złotych), 

b) w pozostałych sołectwach – 400,00 zł (słownie: 
czterysta złotych). 

§ 2. 1. Prawo do diety powstaje z dniem 
powierzenia funkcji sołtysa. 

2. W sytuacji rozpoczęcia lub zakończenia 
kadencji sołtysa, a także w przypadku rezygnacji 
sołtysa lub odwołania go z pełnionej funkcji oraz 
nie wykonywania obowiązków wynikających 
z pełnienia funkcji sołtysa przez pełny miesiąc, 
sołtys otrzymuje dietę w wysokości 
proporcjonalnej do liczby dni bycia sołtysem 
w danym miesiącu. 

§ 3. 1. Wypłata diety za dany miesiąc 
kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie 
do 10 dnia następnego miesiąca, a w przypadku 
miesiąca grudnia – do końca tego miesiąca.  

2. Dieta wypłacana jest na podstawie list 
sporządzonych w oparciu o oświadczenia sołtysa, 
że  wykonywał obowiązki wynikające z pełnienia 
funkcji sołtysa przez pełny miesiąc. 

3. Dieta wypłacana jest przelewem na konto 
bankowe wskazane przez sołtysa lub w kasie 
Urzędu Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Kamiennik. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy 
Kamiennik Nr XIII/75/07 z dnia 20 grudnia 
2007 r. w sprawie zasad otrzymywania diet i ich 
wysokości oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych przysługujących radnym. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 kwietnia 2022 roku.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Kliś 
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