
                                                                                                                                  

 

 

UCHWAŁA Nr  XXXIII/314/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 29 marca 2017 r. 

 
     w sprawie zmiany wysokości diety zryczałtowanej dla sołtysów                 

Gminy Karczew 

 

Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przyznaje się sołtysom Gminy Karczew miesięczną zryczałtowaną dietę w 

wysokości 200,00 zł. za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją sołtysa. 

 2. Należności, o których mowa w ust. 1 wypłaca się sołtysom na wskazane konto 

bankowe. 

 3. Podstawą wypłaty należności jest lista wypłat diet zatwierdzona przez Burmistrza 

Karczewa. 

 

 § 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 

maja 2012 roku w sprawie zmiany wysokości diety dla sołtysów  Gminy Karczew. 

  

 §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 oraz 1948. 



 

UZASADNIENIE 

 

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

może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.  

Niniejszą uchwałą dokonuje się podwyżki zryczałtowanej miesięcznej diety o 70 zł w 

stosunku do stawki diety wynikającej z Uchwały Nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 29 maja 2012 roku. 

Środki na podwyżkę diety od miesiąca stycznia 2017 r. zostały przewidziane w budżecie 

Gminy Karczew na 2017 rok.  

Nadanie wstecznej mocy obowiązującej niniejszej uchwale nie sprzeciwia się zasadom 

demokratycznego państwa prawnego, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 296 z późn. zm.) 

W wyroku z dnia 25 września 2000 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że działanie prawa 

wstecz nie oznacza naruszenia art. 2 Konstytucji, o ile tak wprowadzone przepisy polepszają 

sytuację prawną niektórych adresatów danej normy prawnej i zarazem nie pogarszają sytuacji 

prawnej pozostałych jej adresatów (K 26/99, OTK 2000, nr 6, poz. 186). Podwyższenie 

stawki zryczałtowanej miesięcznej diety oznacza korzystniejszą sytuację adresatów uchwały, 

przy zachowaniu zasad planowania budżetowego.  

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 


