
UCHWAŁA NR VII.50.2019
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych i sołtysów

Na podstawie art. 25 ust. 4  oraz  art.  37b  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.1)) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych Gminy Wilków:

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy – w kwocie  1.340,00 zł;

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – w kwocie  900,00 zł;

3) dla Przewodniczącego Komisji – w kwocie 750,00  zł;

4) dla Radnego – w kwocie 700,00 zł.

2. Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu Komisji, której Radny jest członkiem 
potrąca się 20% diety należnej za dany miesiąc.

3. Radnemu pełniącemu różne funkcje w Radzie Gminy przysługuje tylko jedna dieta ryczałtowa 
w najwyższej wysokości.

4. Radnym przysługuje zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym 
niebędącym własnością gminy według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych
w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

§ 2. 1. Ustala się dla Sołtysów z terenu Gminy Wilków wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety 
w kwocie 400,00 zł.

2. Za każdą nieobecność Sołtysa na sesji Rady Gminy, na spotkaniu organizowanym przez Wójta Gminy 
lub na zebraniu wiejskim potrąca się 20 % diety należnej za dany miesiąc.

3. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków ze względu na nieobecność 
w sołectwie lub z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby, zobowiązany jest o tym powiadomić na 
piśmie Wójta Gminy.

4. W związku z czasowym niewykonywaniem obowiązków dietę dla Sołtysa wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej do liczby dni pełnienia przez Sołtysa obowiązków, przyjmując 1 dzień pełnienia obowiązków 
za 1/30 wysokości diety.

5. W przypadku upływu lub rozpoczęcia kadencji Sołtysa w trakcie miesiąca, ust. 4 stosuje się 
odpowiednio.

6. Ustala się zwrot  kosztów podróży służbowych odbywanych przez Sołtysów poza obszarem gminy
w wysokości i na zasadach określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

7. Polecenie wyjazdu, o którym mowa w ust. 6 wystawia Wójt Gminy Wilków.

§ 3. Diety określone w § 1 i w § 2 wypłacane są przelewem na wskazane konto bankowe do 5 dnia 
następnego miesiąca.         

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33, 
poz. 280
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV.93.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad  
wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom (Dz.Urz.Woj. 
Opolskiego poz. 665).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2019 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Magdalena Łambucka
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