
UCHWAŁA NR LIII/429/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek 
pomocniczych Gminy Bystrzyca Kłodzka 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Bystrzyca Kłodzka otrzymuje 
ryczałtową miesięczną dietę z tytułu pełnienia funkcji oraz za udział w naradzie sołtysów organizowanej przez 
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w następującej wysokości: 

1) 320 zł – z sołectwa do 100 mieszkańców, tj.: Mostowice, Topolice, Zalesie, Piotrowice, Marianówka, 
Młoty, Kamienna, Spalona, Wyszki, Mielnik, Lasówka, 

2) 375 zł – z sołectwa od 101 do 300 mieszkańców, tj.: Nowa Łomnica, Szklarka, Wójtowice, Zabłocie, 
Poręba, Ponikwa, Starkówek, Nowa Bystrzyca,  

3) 440 zł – z sołectwa od 301 do 550 mieszkańców: Długopole Dolne, Nowy Waliszów, Pławnica, Stara 
Bystrzyca,  

4) 500 zł - z sołectwa powyżej 551 mieszkańców tj.: Stary Waliszów, Stara Łomnica, Gorzanów, Wilkanów, 
Idzików oraz z sołectwa Długopole Zdrój i Międzygórze oraz przewodniczący zarządu osiedla nr 1                                                                                                
i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 2. 1. W przypadku nieobecności przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych 
Gminy Bystrzyca Kłodzka na naradzie, dieta przewodniczącego ulega pomniejszeniu o 75,00 zł. 

2. W przypadku niezwoływania przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej narady z sołtysami 
i przewodniczącymi zarządu osiedla w danym miesiącu, przewodniczący organu wykonawczego jednostek 
pomocniczych gminy otrzymuje dietę w pełnej wysokości. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/226/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych 
gminy Bystrzyca Kłodzka. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy może 

ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysowi) 

będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 

Zaangażowanie sołtysów w wykonywanie swoich funkcji, przekłada się na konieczność częstszych 

wizyt w urzędzie i poświęcanie większej ilości czasu na działalność sołecką. 

W związku z powyższym proponuje się podwyższenie kwoty miesięcznej diety. Dieta dla sołtysów 

stanowi rekompensatę czasu i kosztów ogólnych związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa, w tym 

kosztów dojazdu.    
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