
UCHWAŁA NR XLV/305/2022 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Sołtysi sołectw Gminy Łysomice otrzymują dietę miesięczną z tytułu wykonywania czynności 
organów wykonawczych sołectwa w wysokości 500 zł. Dieta rekompensuje wszelkie koszty ponoszone przez 
sołtysa w związku z wykonywaniem czynności sołtysa. 

2. Przewodniczący rad sołeckich Gminy Łysomice otrzymują dietę miesięczną z tytułu wykonywania 
swoich czynności w wysokości 200 zł. Dieta rekompensuje wszelkie koszty ponoszone przez 
przewodniczącego rady sołeckiej w związku z wykonywaniem czynności przewodniczącego rady sołeckiej. 

3. Wypłata zryczałtowanych diet następuje w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 

§ 2. 1. Diety wskazane w § 1 ust. 1 i 2 ulegają zmniejszeniu, za każdą nieobecność na sesji oraz spotkaniu 
sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, organizowanych przez Wójta Gminy Łysomice, w wysokości 20 % 
należnej diety za każdą nieobecność. 

2. Podstawą zmniejszenia diety jest lista obecności z sesji Rady Gminy i spotkań organizowanych przez 
Wójta Gminy Łysomice. 

§ 3. Niezależnie od zmniejszenia diety, wskazanego w § 2 uchwały, w przypadku, gdy sołtys 
i przewodniczący rady sołeckiej nie może czasowo pełnić swojej funkcji, zobowiązany jest pisemnie 
powiadomić o zaistniałej sytuacji Wójta Gminy Łysomice podając okres, w którym nie będzie wykonywał 
obowiązków. W takiej sytuacji wypłaca się część miesięcznej diety proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji 
w danym miesiącu. 

§ 4. 1. W przypadku objęcia lub wygaśnięcia funkcji sołtysa i przewodniczącego rady sołeckiej  w trakcie 
miesiąca,  wypłaca się część miesięcznej diety proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w danym miesiącu. 

2. W przypadku łączenia funkcji radnego Gminy Łysomice z funkcją sołtysa lub przewodniczącego rady 
sołeckiej Gminy Łysomice przysługuje tylko jedna dieta -dieta radnego. 

§ 5. Sołtys lub przewodniczący rady sołeckiej na pisemny wniosek może zrzec się całkowicie lub 
częściowo diety. 

§ 6. Traci moc uchwała VI/34/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
ustanowienia diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DB538FF0-6178-41F0-B382-BE710EA3CE10. Podpisany Strona 1



 

Urząd Gminy Łysomice Numer załącznika  
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
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www.lysomice.pl 

Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Uchwała  numer XLV/305/2022 “Podjęcie uchwały w sprawie  
ustanowienia  diet sołtysów i przewodniczących rad sołeckich  - 
projekt uchwały  Nr XLV/305/2022” została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 21.06.2022 15:54:48 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Krzysztof Borowiec     BRAK 
2. Marcin Chojna       
3. Denis Dembek       
4. Kazimierz Kamiński       
5. Czesław Karasiewicz       
6. Tomasz Kęder       
7. Robert Kożuchowski       
8. Artur Lubomski       
9. Paulina Opałka-Wiśniewska       

10. Krystian Polak       
11. Roman Wojda       
12. Tomasz Sielczak       
13. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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