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       Pan 

       Dominik Michalak 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

       w Mosinie 

  

 W odpowiedzi na interpelację radnego Jana Marciniaka z dnia 21 lutego 2022 r.                         
i 12 marca 2021 r., w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej,  poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia. 
 

Podstawą prawną podjęcia uchwały przez radę gminy w sprawie przedstawionej                    
w interpelacji  jest art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który 
udziela radzie gminy następującej kompetencji:  
1. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 
2. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała 
dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.   
 

Wspomniana dieta zatem może być przyznana sołtysom, przewodniczącym osiedli, 
ale również członkom rady sołeckiej albo osiedla. Świadczenie ma charakter fakultatywny,                
a nie obowiązkowy.  

W myśl obowiązujących przepisów prawa, przedmiotem uchwały muszą być zasady 
przyznawania diety, a nie tylko i wyłącznie jej wysokość. A ponadto dieta, jak wynika z 
orzecznictwa sądów administracyjnych i rozstrzygnięć  nie może mieć charakteru stałego 
ryczałtu miesięcznego z tytułu pełnienia funkcji. Ma ona stanowić rekompensatę  wydatków i 
strat  związanych z wypełnianiem obowiązków przypisanych do funkcji. (Stanowisko takie 
wyrażono  m.in. w  wyroku WSA z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 października 2019 r.,                  
II SA/PO 555/19, wyroku WSA z siedzibą w Rzeszowie  z dnia 29 lipca 2020 r.,II SA/Rz 110/20 
oraz wyroku WSA z siedzibą w Olsztynie przywołanym w interpelacji).  

W gminie Mosina obowiązuje uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 r.                    
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących  organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysów i przewodniczących osiedli).  W naszej 
ocenie obowiązująca uchwała spełnia postulaty wynikające z aktualnej linii orzeczniczej 
sądów administracyjnych.  Jak wynika z postanowienia § 1 ust. 1 - 3 uchwały, dieta choć 
określona jako „zryczałtowana”, przysługuje w związku z pełnieniem funkcji  sołtysa albo 
przewodniczącego Zarządu Osiedla i jak wynika z dalszego ust.5 tego paragrafu jest ściśle 
powiązana z okresem pełnienia tej funkcji. W tej uchwale sołtysom przyznano również 
dodatkową dietę za zarządzanie świetlicami, co znajduje uzasadnienie w zakresie 
obowiązków sołtysów, określonych w odpowiednich statutach sołectw, wśród których 



wymienia się m.in. gospodarowanie mieniem przekazanym sołectwu. Należy również 
podkreślić, że uchwała nie została zakwestionowana przez organ nadzoru  - wojewodę.  

 
W związku z powyższym, nie ma potrzeby zmiany obowiązującej Uchwały.  
 

 
Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina, tel. 61 8 109 554 

 


