UCHWAŁA NR XXIX/217/2021
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych dla sołtysów
Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy Słońsk uchwala, co
następuje:
§ 1. 1 Ustala się dietę dla sołtysów w formie miesięcznego ryczałtu
w wysokości 500,00 zł.
2. Dieta, o której mowa w ust. 1, stanowi rekompensatę czasu poświęconego
na udział w sesjach Rady Gminy Słońsk, zebraniach sołeckich, naradach
organizowanych przez Wójta oraz rekompensatę za inne czynności związane
z wykonywaniem funkcji sołtysa.
3. Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy, zebraniu sołeckim lub
naradzie organizowanej przez Wójta, potrąca się 30% kwoty z przysługującej
diety miesięcznej, lecz nie więcej niż 50% łącznie.
4. Dieta, o której mowa w ust. 1, wypłacana jest w okresach miesięcznych,
w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, na rachunek
bankowy wskazany przez sołtysa.
5. Jeżeli funkcja sołtysa jest pełniona przez niepełny miesiąc, dieta wypłacana
jest w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji, przyjmując
jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety.
6. Sołtysi pełniący funkcję radnego Gminy Słońsk również otrzymują dietę
w wysokości ustalonej w ust. 1.
7. W przypadku braku możliwości wykonywania funkcji
sołtysa przez okres dłuższy niż jeden miesiąc nie wypłaca się zryczałtowanej
diety miesięcznej.
§ 2. 1. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdem
podjętym w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.
2. Przez podróż służbową należy rozumieć pełnienie obowiązków sołtysa poza
terytorium Gminy Słońsk.
3. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa Wójt
w poleceniu wyjazdu służbowego.
4. Zwrot kosztów przejazdu winien być udokumentowany biletem określonego
środka transportu.
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5. Na wniosek sołtysa Wójt może wyrazić zgodę na przejazd w podróży
służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy. W takim
przypadku sołtysowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawki za 1 km
przebiegu określonej na zasadach przewidzianych rozporządzeniem 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 nie będących własnością
pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).
6. Rozliczenie kosztów podróży przez sołtysa musi być dokonane w ciągu
14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
§ 4. Traci moc uchwała VI/45/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych dla sołtysów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021r.

Przewodnicząca Rady
Gminy Słońsk
Lilla Burkiewicz
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