
UCHWAŁA NR XXIV/227/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej 

Na podstawie art.37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz.713 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Sołtysom z terenu Gminy Sieroszewice ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych w zależności od ilości mieszkańców wsi 
w następującej wysokości: 

1) dla sołtysów wsi: Bibianki, Biernacice, Bilczew, Kania, Namysłaki, Raduchów, Sławin – 500,00 zł, 

2) dla sołtysów wsi: Latowice, Masanów, Ołobok, Parczew, Psary, Westrza, Zamość – 600,00 zł 

3) dla sołtysów wsi: Rososzyca, Sieroszewice, Strzyżew, Wielowieś – 650,00 zł. 

2. Dieta określona w ust. 1 stanowi zwrot ogólnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, wynikających ze statutu sołectwa oraz 
z uczestnictwa w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta Gminy Sieroszewice. 

§ 2. 1. Dieta określona w § 1 ust. 1 ulega obniżeniu: 

1) w przypadku nieobecności sołtysa na naradzie organizowanej przez Wójta Gminy Sieroszewice o 50,00 zł 
za każdą nieobecność, 

2) w przypadku nieobecności sołtysa na szkoleniu organizowanym przez Wójta Gminy Sieroszewice 
o 50,00 zł za każdą nieobecność. 

2. Podstawą do obniżenia diety jest lista obecności uczestników. 

3. Dieta wypłacana będzie ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 3. 1. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie 
obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji. 

2. O niemożliwości wykonywania obowiązków, sołtys obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wójta 
Gminy, składając pisemne oświadczenie, w którym zostanie określona zaistniała przeszkoda i okres 
niewykonywania obowiązków w danym miesiącu. 

§ 4. 1. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej poza teren gminy na podstawie polecenia 
Wójta w celach związanych z czynnościami na rzecz gminy i sołectwa. 

2. Do ustalenia należności z tytułu podróży służbowej stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie 
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 6. Traci moc: 

1) Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia diety 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej. 

2) Uchwała Nr XXII/204/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia 
zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr XXIV/227/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 18 maja 2021 roku 
 

w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla 

przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej 

 

Zgodnie z art.37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich 

przewodniczącemu organu wykonawczego jednostek pomocniczych będzie przysługiwała 

dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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