UCHWAŁA NR XXXIX/338/2021
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz zwrotu kosztów
podróży służbowej
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dietę w formie miesięcznego ryczałtu dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla
w wysokości 500 zł.
§ 2. 1. Wypłaty diety dokonuje się w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca. Dieta jest płatna z dołu
na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla.
2. W przypadku gdy kadencja sołtysa, przewodniczącego zarządu osiedla rozpocznie się lub upłynie
w trakcie miesiąca, dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków,
przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety, o której mowa w § 1.
3. Dieta o której mowa w § 1 nie przysługuje za okres niepełnienia swoich obowiązków przez sołtysa,
przewodniczący zarządu osiedla według zasady określonej w ust. 2.
§ 3. 1. Sołtysom Gminy Skąpe odbywającym podróż służbową poza teren Gminy Skąpe, na podstawie
polecenia wyjazdu służbowego wydanego przez Wójta Gminy Skąpe, przysługuje zwrot kosztów podróży
służbowych na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia
2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
2. Na wniosek sołtysa, Wójt Gminy, może wyrazić zgodę na przejazd samochodem prywatnym
nie będącym własnością Gminy Skąpe, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu wykonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U.
Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/29/2018 r. Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad
przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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Uzasadnienie
Artykuł 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372 z późn.zm.) daje Radzie Gminy możliwość ustanowienia zasad wypłacania diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, tj.
sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla.
Proponowane w uchwale rozwiązania, w sposób realny zapewniają zwrot kosztów związanych ze
sprawowaniem funkcji. Odpowiadają również potrzebom osób pełniących funkcje, wymagające nakładu
czasu i pracy. Zapewniają również ustalenie diety i zwrotu kosztów podróży proporcjonalnie do okresu
pełnienia funkcji.
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