
 

 

 UCHWAŁA NR XXV.197.2017 

 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 26 lipca 2017 r. 

 w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta  

oraz zwrot kosztów podróży służbowych 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się sołtysom Gminy Chrząstowice dietę w wysokości 100,00 zł za udział w: 

1) sesjach Rady Gminy – na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy; 

2) spotkaniach i naradach organizowanych przez Wójta Gminy. 

2. Podstawą wypłaty diety jest lista obecności. 

§ 2. Ustala się następujące zasady dokonywania zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom: 

1) zwrot kosztów podróży obejmuje wszelkie przejazdy na terenie gminy i poza nią, związane bezpośrednio  

z wykonywaniem zadań sołtysa; 

2) zwrot kosztów podróży służbowych następuje w formie zryczałtowanej i wynosi 200,00 zł miesięcznie; 

3) podstawą wypłaty zwrotu kosztów podróży służbowych jest miesięczna lista sporządzona przez Biuro Rady 

Gminy; 

4) w przypadku, gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, zobowiązany jest powiadomić 

Wójta o zaistniałej sytuacji, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym; 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 4, zryczałtowany zwrot kosztów podróży służbowych zostanie 

pomniejszony proporcjonalnie do czasu ich niewypełniania; 

6) w przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca, a także w przypadku 

rezygnacji sołtysa lub odwołania go z pełnionej funkcji, sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży 

służbowych w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków. 

§ 3. Wypłata diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, o których mowa w § 1 i 2, następuje do końca 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu rozliczeniowym, na wskazany przez sołtysa rachunek 

bankowy. 

§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) nr V/30/2007 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad na podstawie 

których sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych; 

2) nr XXXIV/265/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 31 lipca 2017 r.

Poz. 2061



§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Krzysztof Warzecha 
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