
UCHWAŁA NR XXXVIII/336/2017
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla sołtysów – przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 
Wieliszew ustala się prawo do diet z tytułu:

1) wykonywania obowiązków bieżących związanych z pełnieniem funkcji sołtysa w kwocie 400,00 zł 
miesięcznie;

2) udziału w sesjach Rady Gminy Wieliszew w kwocie 50,00 zł.

2. Podstawą wypłaty diety określonej w ust. 1 pkt 2 jest obecność na sesji Rady Gminy potwierdzona 
podpisem sołtysa na liście obecności.

3. Dieta określona w § 1 ust.1 pkt 1 ulega obniżeniu o 50% w przypadku niewykonywania  obowiązków  
bieżących związanych z pełnieniem funkcji sołtysa powyżej 21 dni.

4. Diety płatne są w terminie do dnia 7-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni  w kasie Urzędu 
Gminy lub przelewem na wskazane konto bankowe.

§ 2. 1. Sołtysowi delegowanemu poza teren gminy przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej.

2. Przez podróż służbową należy rozumieć pełnienie obowiązków służbowych poza terenem Gminy 
Wieliszew.

3. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa Wójt Gminy w poleceniu wyjazdu 
służbowego.

4. Na wniosek Sołtysa Wójt Gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem 
samochodowym niebędącym własnością Gminy. W takim przypadku sołtysowi przysługuje zwrot kosztów 
przejazdu według aktualnej stawki za 1 km przebiegu określonej na zasadach przewidzianych 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

5. Rozliczenie kosztów podróży przez sołtysa musi być dokonane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia 
podróży służbowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc § 2 ust. 4 oraz § 2 ust. 5 i ust. 8 w zakresie dotyczącym sołtysów Uchwały Nr 22/IV/06 
Rady Gminy Wieliszew w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet, zmienionej Uchwałą Nr 
XXVI/267/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r.

Poz. 9929



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Marcin Fabisiak
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