UCHWAŁA NR XXXV/459/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 24 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Toszek
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 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1 Uchwały nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy Toszek, zmienionej Uchwałą nr XXI/326/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 września
2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Toszek (sołtysom
oraz Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Oracze) przyznaje się miesięczną zryczałtowaną dietę
w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za wykonywanie czynności związanych
z pełnioną funkcją i realizacją zadań statutowych.”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dieta, o której mowa w ust. 1 ulega podwyższeniu o 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć
złotych 00/100) za każdą sesję Rady Miejskiej w Toszku, odbywającą się w danym miesiącu, w której
uczestniczy przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm., dalej: „u.s.g.”) rada gminy może ustanowić zasady, na jakich
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot
kosztów podroży służbowej.
Powyżej wskazany przepis ustawy, przyznaje organowi stanowiącemu uprawnienie
do ustanowienia zasad rekompensaty wydatków ponoszonych przez sołtysów w postaci diety i zwrotu
kosztów podroży służbowej.
Dieta jest formą finansowej rekompensaty za poniesione koszty związane z pełnieniem funkcji.
Istota przyznanej diety dla sołtysa powinna się więc sprowadzać do wyrównywania wydatków i strat
spowodowanych pełnieniem funkcji sołtysa, a więc wykonywaniem zadań określonych w statucie sołectwa.
Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy w przeciwieństwie
do radnego nie ma ustawowego obowiązku uczestnictwa w obradach sesji organu stanowiącego danej
jednostki samorządu terytorialnego, co wynika wprost z treści art. 37a u.s.g. W związku z powyższym nie
wydaje się zasadne potrącanie diety za nieobecność w sesji, jednak jego dobrowolny udział w może być
gratyfikowany - zgodnie z judykaturą za dozwolone należy uznać ustalenie zasady przyznania dodatku
sołtysowi z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach rady (vide: wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt. II OSK 2794/16).
Z pełnieniem funkcji sołtysa działającego bezpośrednio w terenie związana jest konieczność
ponoszenia licznych kosztów. W rozwoju samorządności lokalnej coraz większe znaczenie mają jednostki
pomocnicze gminy, czyli sołectwa. Sołtysom stojącym na ich czele stawia się coraz większe wymagania
i oczekuje znaczącego zaangażowania w sprawy społeczne.
Z uwagi na obciążenie sołtysów licznymi obowiązkami wykonywanymi w ramach pełnionej funkcji,
w szczególności związanymi z realizacją funduszu sołeckiego, przedsięwzięciami sołeckimi
dofinansowanymi ze środków pozabudżetowych, co przekłada się na konieczność częstszych wizyt
w Urzędzie i poświęcanie większej ilości czasu na działalność sołecką̨, proponuje się zwiększenie
wysokości diety do kwoty 600,00 zł miesięcznie oraz dodatkowo 125,00 zł za udział w sesji Rady Miejskiej
w Toszku. Dieta stanowi bowiem rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach rady gminy,
zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie, a także rekompensatę kosztów przejazdu, rozmów
telefonicznych, dostępu do Internetu oraz innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa.
Mając powyższe na względzie, podjęcie uchwały wydaje się uzasadnione.
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