
UCHWALA NR V/2112015 
RADY GMINY BABOSZEWO 

Z DNIA27 MARCA2015 ROKU 

w sprawie zasad na jakich przewodnicz'\:.cym organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych 
-soltysom w Gminie Baboszewo przysruguje dieta 

Na podstawie art. 37 bust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'\:.dzie gminnym (tj. Dz. U. 
2013, poz. 594 z poin. zm.), Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§ 1 
1. Ustala si~ dla przewodnicz'\:.cych organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych -

soltys6w w Gminie Baboszewo, za wykonywanie obowiC¢C6w zwi'\;.Zanych z pelnieniem 
funkcji soltysa, diet~ w wysokosci 150,00 z1 (s10wnie: sto pi~cdziesiftt zlotych 00/100) 
miesi~cznie, z zastrzezeniem pkt. 3. 

2. Do obowiC¢C6w sohysa, 0 kt6rych mowa w pkt. 1, zalicza si~ w szczeg6lnosci: 
a) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadan z zakresu administracji 
publicznej, 
b) reprezentowanie solectwa wobec wladz, instytucji, organizacji, os6b fizycznych i 
prawnych, 
c) wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego oraz innych czynnosci zleconych przez to 
zebranie oraz rad~ soleck'l:., 
d) organizacj~ i prowadzenie zebran wiejskich, 
e) wsp6lprac~ z organami gminy, 
f) realizacj~ obowiC¢Cow wynikaj'i;cych ze statutu solectwa 

3. W przypadku niewykonywania przez soltysa obowiC¢C6w wynikajftcych z pelnionej funkcji 
(w wyniku wszelkich okolicznosci, wynikiem kt6rych jest niezdolnosc do pelnienia tej 
funkcji) wysokosc diety, 0 kt6rej mowa w pkt.l, zostanie obliczona proporcjonalnie do 
liczby dni wykonywania obowiC¢C6w wynikaj'\:.cych z pelnionej funkcji, przyjmuj'\:.c ze 
miesiftc liczy 30 dni. 

4. Udzial soltys6w w sesjach i komisjach Rady Gminy nie ma charakteru obligatoryjnego. 

§2 
./ Dieta wyplacana b~dzie w kasie Urz~du Gminy lub na rachunek bankowy wskazany przez soltysa, 

w terminie do ostatniego dnia kaZdego miesi'\:.ca. 

§3 
Traci moc Uchwala Nr ITII55/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie 
okreslenia zasad i ustalenia wysokosci diet przewodnicz'\:.cych organu wykonawczego jednostek 
pomocniczych - soltys6w 

§4 
Wykonanie uchwaly powierza si~ W 6jtowi Gminy. 

§5 
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia, z moc'\:. obowi'l:.Ztlj'\:.c'\:. od dnia 1 kwietnia 2015 roku. 

PRZEWO N Z~CY RADY 
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U zasadnienie: 

Spo1eczny charakter wykonywania funkcji publicznych w jednostkach pomocniczych gminy przez 
przewodnicz'lcych organu wykonawczego oznacza, ze nie pozostaj'l oni w stosunku pracy z tego 
tytulu, nie otrzymuj'l wi~c za pelnienie tych funkcji wynagrodzenia. Tymczasem wykonywanie 
powyzszej funkcji wi'l2e si~ z ponoszeniem przez soltys6w okreslonych koszt6w, na kt6re skladaj'l 
si~ przede wszystkim nieuzyskane zarobki, kt6re mogliby oni uzyskae, gdyby czas poswi~cony na 
prac~ na rzecz jednostki pomocniczej poswi~cily na prac~ zarobkow'l. Koszty og61ne, zwi<lZane z 
wykonywaniem funkcji publicznych w jednostkach pomocniczych gminy, mog'l bye 
rekompensowane w ramach diet. 
W UZytym w art. 37b poj~ciu "zasady" miesci si~ tryb rozliczen diet i koszt6w podr6zy, w tym 
okreslenie rodzaju czynnosci, za kt6re przysluguje dieta. Z tego wzgl~du uchwa1a rady gminy 
powinna regulowae sytuacj~, gdy przewodnicz'lcy organu wykonawczego przez okreslony czas nie 
wykonuje obowi¢6w wynikaj'lcych z pe1nionej funkcji, czyli nie ponosi zadnych koszt6w (wyrok 
WSA w Opolu z 20 wrzesnia 2007 r., II SAlOp 230/07, CBOSA). 
W zwi¢u z powyzszym proponuje si~ w celu rekompensaty za wykonywanie obowi<lZk6w 
zwi<lZanych z pelnieniem funkcji soltysa przyznae im di~t~ w wysokosci 150 zl miesi~cznie. W J 
przypadku niewykonywania przez soltysa obowi¢6w wynikaj'lcych z pelnionej funkcji (w 
wyniku wszelkich okolicznosci, wynikiem kt6rych jest niezdolnose do pe1nienia tej funkcji) 
wysokose diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni wykonywania obowi¢6w 
wynikaj'lcych z pe1nionej funkcji, przyjmuj'lc ze miesi'lc liczy 30 dni. 
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