
UCHWAŁA NR XXIX/261/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dietę dla sołtysów, jako przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
gminy, w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) kwartalnie.

2. Dieta, o której mowa w ust. 1, stanowi rekompensatę poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem 
zadań wynikających ze statutu sołectwa.

3. W przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpoczyna się lub upływa w trakcie kwartału kalendarzowego, dietę 
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków w danym kwartale.

4. Wypłata diety następuje do 10 - go dnia miesiąca następującego po kwartale.

§ 2. 1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych poza teren Gminy i Miasta Odolanów, jeżeli 
wykonywane zadanie ma bezpośredni związek z pełnioną funkcją.

2. Termin i miejsce wykonania zadania, środki transportu oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży 
określa Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Gminy i Miasta 
Odolanów.

3.  Zwrot poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, 
poz. 800 ze zm.).

4. W przypadku wyrażenia zgody na przejazd w podróży samochodem niebędącym własnością gminy stawka 
za 1 kilometr przebiegu pojazdu samochodowego używanego przez sołtysa w podróży służbowej dla samochodu 
osobowego wynosi:

1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł;

2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/72/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 września 2011 r. w sprawie 
przyznania sołtysom zryczałtowanej kwoty diety.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.), organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys. Sołtysi pełnią swoją funkcję społecznie.
Z pełnieniem funkcji sołtysa, działającego bezpośrednio w terenie, związane jest ponoszenie kosztów. Zalicza
się do nich m. in. dojazd na spotkania z Burmistrzem i pracownikami Urzędu, udział w komisjach Rady
i sesjach Rady Gminy.

Dieta powinna stanowić formę rekompensaty i zwrot wydatków, jakie sołtys ponosi w związku
z wykonywaniem czynności w ramach sprawowanej funkcji, czynności te szczegółowo wymienione są
w statucie sołectwa. Delegowanie sołtysa, w związku z wykonywaniem mandatu, poza Gminę Odolanów wiąże
się z koniecznością zwrotu poniesionych kosztów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
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