UCHWAŁA NR XVI.120.2020
RADY GMINY PRZYSTAJŃ
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów
podróży służbowych
Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, z późn. zm.) Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość diety dla Sołtysów Gminy Przystajń za wykonanie czynności, o których mowa
w ust. 2 w sposób następujący:
- w sołectwach o liczbie równej lub wyższej niż 1000 mieszkańców – 800,00 zł na kwartał,
- w sołectwach o liczbie poniżej 1000 mieszkańców – 600,00 zł na kwartał.
2. Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na: udział w sesjach Rady Gminy, zebraniach
sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Gminy Przystajń, publikację ogłoszeń gminnych na tablicach
informacyjnych w poszczególnych sołectwach oraz za pośrednictwem kurendy, a także innych czynności
związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa.
3. Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Gminy Przystajń również otrzymują dietę w wysokości ustalonej
w ust. 1.
4. W przypadku rozpoczęcia pełnienia funkcji sołtysa albo zakończenia pełnienia funkcji sołtysa
w trakcie kwartału, wysokość diety, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości proporcjonalnej do okresu
pełnienia funkcji.
5. Ustala się, że dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze na sołtysa do dnia zaprzestania
pełnienia funkcji wskutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji.
6. Dieta jest wypłacana w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który dieta
przysługuje, gotówką w kasie Urzędu Gminy Przystajń lub na wskazany rachunek bankowy.
§ 2. 1. Dieta o której mowa w § 1 ulega potrąceniu w przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków
sołtysa (np.: z powodu choroby lub długiego wyjazdu, czy też innych okoliczności uniemożliwiających
wykonywanie funkcji sołtysa) trwającej dłużej niż miesiąc proporcjonalnie do okresu niemożności
sprawowania funkcji.
2. W przypadku gdy sołtys nie może
o zaistniałej sytuacji powiadomić Wójta.
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§ 3. 1. Sołtysom Gminy Przystajń odbywającym podróż służbową poza teren Gminy Przystajń, na
podstawie polecenia wyjazdu służbowego wydanego przez Wójta Gminy Przystajń, przysługuje zwrot kosztów
podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
2. W przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością Gminy ustala się
maksymalną stawkę za jeden kilometr przebiegu określoną w Rozporządzeniu 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.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV.138.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie
ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Kmieć
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