
  

UCHWAŁA NR XVIII/151/20 

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują sołtysom Gminy Czarna Białostocka diety oraz zwrot 

kosztów podróży służbowej 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną dietę dla sołtysów Gminy Czarna Białostocka, której wysokość wynosi: 

1) 70,00 zł – w sołectwach: Brzozówka Koronna, Machnacz, Ogóły, Zamczysk, Złota Wieś; 

2) 90,00 zł – w sołectwach: Brzozówka Ziemiańska, Jezierzysk, Karczmisko, Kosmaty Borek, Łapczyn, 

Niemczyn, Ruda Rzeczka; 

3) 110,00 zł – w sołectwach: Czarna Wieś Kościelna, Klimki, Oleszkowo, Wólka Ratowiecka, Zdroje. 

2. Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na wykonywanie czynności związanych 

z wykonywaniem funkcji sołtysa (udział w zebraniach, spotkaniach, kontakt z mieszkańcami itp.), a także 

rekompensatę ponoszonych kosztów związanych z wykonywaniem tej funkcji (służbowych rozmów 

telefonicznych i dojazdów, dostępu do Internetu, zakupu materiałów biurowych itp.). 

3. Sołtysom z terenu Gminy Czarna Białostocka przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów podróży 

służbowej w wysokości 50 zł, za każdorazowy udział: 

1) w sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, 

2) w spotkaniu z Burmistrzem Czarnej Białostockiej, o którym mowa w § 90 Statutu Gminy Czarna 

Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5452, z 2019 r. poz. 4981 oraz z 2020 r. poz. 789). 

§ 2. 1. Dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 niniejszej uchwały 

przekazywana będzie sołtysom na wskazane przez nich konta bankowe, w terminie do 10 dnia miesiąca 

miesiąca kalendarzowego, za poprzedni miesiąc pełnienia obowiązków, na rachunek bankowy podany przez 

sołtysa lub w formie uzgodnionej z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej. 

2. Jeżeli funkcja sołtysa jest pełniona przez niepełny miesiąc wówczas dieta przysługuje w wysokości 

proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji w danym miesiącu. 

3. Podstawą wypłaty kosztów podróży służbowych określonych w § 1 ust. 3 jest lista obecności. 

4. Zwrot kosztów podróży służbowych za udział w sesji Rady Miejskiej, określonej w § 1 ust. 3 pkt 1, 

nie przysługuje sołtysowi pełniącemu jednocześnie funkcję radnego. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom Gminy Czarna 

Białostocka, zmieniona uchwałą Nr IX/44/15 z dnia 15 czerwca 2015 r. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady 

Urszula Taudul 
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