
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łubniany 

Na podstawie art. 37b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r poz. 594 

ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się diety dla sołtysów Gminy Łubniany w wysokości 300,00 zł miesięcznie. 

§ 2. Dieta, o której mowa w § 1 stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy 

Łubniany, posiedzeniach komisji Rady Gminy Łubniany, zebraniach wiejskich , rady sołeckiej oraz rekompensatę 

kosztów innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa wsi. 

§ 3. W przypadku gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, zobowiązany jest powiadomić o 

zaistniałej sytuacji wójta gminy. 

§ 4.1. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety zostanie obli-

czona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji sołtysa w danym miesiącu, przyjmując 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 pełnie-

nia funkcji wskutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji. 

§ 5. Diety wypłacane są w terminie do 10 dnia następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych przez 

biuro Rady Gminy Łubniany po uwzględnieniu okresów, w których sołtys nie mógł pełnić funkcji. 

§ 6.1. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej. 

2. Podróżą służbową jest podróż związana z wykonywaniem funkcji sołtysa poza miejscowością, w której 

znajduje się siedziba gminy oraz sołectwa. 

3. Zgodę na podróż służbową sołtysa wyraża Wójt Gminy, wydając polecenie wyjazdu służbowego, w którym  

wskazuje środek lokomocji. 

4. Z tytułu podróży służbowej sołtysowi przysługują: 

1) diety, których wysokość i zasady obliczania określone są w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U. z 2000r. Nr 66 poz.800 ze zm. ) 

2) zwrot kosztów przejazdu z miejscowości określonej przez Wójta Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego do 

miejsca stanowiącego cel podróży i z powrotem, 

3) zwrot kosztów noclegu , dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych udokumentowanych wydatków, 

4) w przypadku wyrażenia przez Wójta Gminy zgody na podróż służbową sołtysa pojazdem samochodowym nie 

będącym 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 wa-

runków 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 

ze zm. ) 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia 

diet dla sołtysów Gminy Łubniany oraz Uchwała Nr X/53/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2007r. w 
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sprawie zmiany Uchwały Nr VI/28/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia diet 

dla sołtysów Gminy Łubniany. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

w Łubnianach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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