
UCHWAŁA NR XLIV/408/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli 
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość zryczałtowanej diety przysługującej sołtysom oraz przewodniczącym 
zarządów osiedli na terenie gminy Drawsko Pomorskie w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych 
00/100) miesięcznie, zwanej dalej „dietą”, płatnej po upływie miesiąca. 

2. W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc, dieta zostanie naliczona proporcjonalnie 
do ilości dni, w czasie których funkcja była pełniona. 

3. Dieta  będzie płatna do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Dieta przysługuje za całokształt zadań wykonywanych w związku z pełnioną funkcją.

§ 2. Sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli przysługuje zwrot kosztów podróży 
służbowej odbywanej poza teren gminy Drawsko Pomorskie na zasadach określonych przepisami 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), przy czym polecenie wyjazdu 
służbowego wydaje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 
określając miejsce, czas i rodzaj  środka transportu, a obowiązująca przy rozliczaniu podróży 
służbowej własnymi środkami transportu jest maksymalna stawka określona na podstawie 
art. 34 a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/344/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 
27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim

mgr Czesław Faliński
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Uzasadnienie

Sołtys nie ma obowiązku uczestniczenia w sesji rady gminy, bowiem żaden przepis ustawowy mu
tego nie nakazuje. Brak obowiązku wynika także z orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu, który to wyrokiem z dnia 9 marca 2010 r. (sygn. akt III SA/Wr
857/09) uchylił przepisy obligujące sołtysa do udziału w sesjach rady.

Natomiast z przepisu art. 37a ustawy o samorządzie gminnymwynika, że sołtys może uczestniczyć
w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy,
choć ten przepis ustawowy zawiera jednocześnie zastrzeżenie, że sołtys nie ma prawa udziału
w głosowaniu. W związku z tym rada gminy nie może narzucić sołtysowi uchwałą w sprawie diety
takiego obowiązku. Dlatego rada gminy nie powinna uchwałą ustalić diety dla sołtysa „za
uczestnictwo w sesjach rady gminy”.

Brak obowiązku uczestniczenia w pracach rady gminy nie zwalnia przewodniczącego rady
z obowiązku zawiadamiania sołtysa każdorazowo o zwołaniu sesji i dołączania
do zawiadomienia porządku obrad oraz projektów uchwał. Wynika to z drugiego zdania przepisu
art. 37a ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że: „Przewodniczący rady gminy jest
każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania na takich samych zasadach
jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady
gminy.”A ponieważ „te same zasady” zawiadamiania „jak radnych”, o których mowaw tym przepisie
są z kolei określone w art. 20 ust. 1 tejże ustawy, którego odpowiedni fragment brzmi: „do
zawiadomienia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał”, to oznacza, że
przewodniczący rady gminy, który tylko zawiadamia sołtysów
o terminie sesji, ale nie dołącza do zawiadomienia porządku obrad i projektów uchwał
nie wywiązujesię z ustawowegoobowiązku.
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