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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY RZEKUŃ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Rzekuń 

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.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Rzekuń, dalej zwanych „sołtysami". 

§ 2. Sołtysom przyznaje się miesięczną zryczałtowana dietę w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset 
złotych) za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją. 

§ 3. 1. Podstawą do wypłaty należności wymienionych w §2 jest lista wypłat diet zatwierdzona przez Wójta 
Gminy. 

2. Należności, o których mowa w §2 wypłaca się na wskazany rachunek bankowy. 

§ 4. 1. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez sołtysa, od której 
uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, 
przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

2. W przypadku upływu kadencji sołtysa sposób obliczania diety stosuje się zgodnie z ust 1. 

§ 5. Traci moc uchwała nr  XII/88/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
Gminy Rzekuń oraz uchwała nr XIII/103/20215 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca 
uchwałę XII/88/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie określenia zasad 
przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Rzekuń. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Małgorzata Żebrowska 
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