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PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2021 r. 

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

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów sołectw gminy Zawadzkie w wysokości 

................................. zł (słownie: ..............................). 

§ 2. 1. W przypadku gdy osoba, o której mowa w § 1 nie może czasowo pełnić swoich obowiązków 

wypłaca się dietę w wysokości proporcjonalniej do liczby dni pełnienia obowiązków, przyjmując jeden dzień 

pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety. 

2. Sołtys jest zobowiązany do informowania Burmistrza Zawadzkiego o braku wykonywania czynności 

związanych z jego funkcją. 

§ 3. 1. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety zostanie 

obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji sołtysa w danym miesiącu, przejmując za jeden 

dzień pełnienia obowiązków 1/30 wysokości diety, o której mowa w § 1. 

2. Ustala się, że dieta będzie naliczana od następnego dnia po wyborze na sołtysa do dnia zaprzestania 

pełnienia funkcji wskutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji. 

§ 4. Diety wypłacane są na wskazane przez sołtysa konto bankowe w terminie do 10 dnia następnego 

miesiąca na podstawie list sporządzonych przez Biuro Rady Miejskiej po uwzględnieniu okresów, w których 

sołtys nie mógł pełnić funkcji. 

§ 5. 1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych poza teren gminy na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. 

w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.). 

2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, 

a także środek transportu właściwy do odbycia podróży określa Burmistrz Zawadzkiego. 

3. W przypadku wyrażenia przez Burmistrza Zawadzkiego zgody na podróż służbową sołtysa pojazdem 

samochodowym niebędącym własnością gminy, sołtysowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według 

maksymalnych stawek za 1 km przebiegu wskazanych 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 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVI/413/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 października 

2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

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

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 
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Uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowej 

 

Przepis art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przyznaje radnym gminy 

kompetencje do ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej (sołtysowi) będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Sołtys, który jest 

organem wykonawczym w sołectwie pełni swoją funkcję społecznie. Dieta powinna stanowić formę 

rekompensaty i zwrot wydatków, jakie sołtys ponosi w związku z wykonywaniem czynności w ramach 

sprawowanej funkcji. Proponowany projekt uchwały reguluje również kwestię zwrotu poniesionych przez 

sołtysa kosztów wynikających z delegowania sołtysa w podróż służbową związaną z wykonywaniem mandatu 

sołtysa.   

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/413/18 z dnia 29 października 2018 r. dieta dla sołtysa wynosi 600,00 zł. Oprócz 

zmiany kwot, w projekcie uchwały dodano zapis, że diety wypłacane są na konto bankowe. 

 


