
UCHWAŁA NR XXII/226/2021 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 

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

§ 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Świerczów - sołtysom ustala 
się zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), stanowiącą 
rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa, a także za udział w pracach organów 
Gminy Świerczów. 

§ 2. 1. Prawo do diety powstaje w momencie objęcia funkcji sołtysa. 

2. W przypadku, gdy sołtys nie może pełnić swoich obowiązków przez cały okres, za który należna jest 
dieta, dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia przez sołtysa obowiązków, 
przyjmując 1 dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety. 

§ 3. 1. Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy Świerczów, na spotkaniu organizowanym przez Wójta 
Gminy Świerczów lub na zebraniu wiejskim dietę pomniejsza się o 25%. Suma potrąceń nie może przekraczać 
50% należnej sołtysowi diety.  

2. Odstępuje się od pomniejszenia zryczałtowanej diety, o której mowa w § 1 w przypadku prowadzenia 
posiedzenia zdalnego sesji Rady Gminy Świerczów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii. 

3. Sołtys jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Wójta Gminy Świerczów o wystąpieniu 
okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji sołtysa w danym miesiącu, w pierwszym dniu roboczym 
po upływie miesiąca, w którym te okoliczności wystąpiły. 

§ 4. Dokumentem będącym podstawą do wypłacenia diety jest lista wypłat sporządzona na podstawie listy 
obecności sołtysów na sesji Rady Gminy, na spotkaniu organizowanym przez Wójta Gminy Świerczów, 
na zebraniu wiejskim i informacja, o której mowa w § 3 ust. 3. 

§ 5. 1. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych, samochodem osobowym lub publicznym środkiem 
transportu, związanych z wyjazdem poza obszarem gminy podjętym w celu realizacji zadań wynikających 
z pełnionej funkcji.  

2. Polecenie wyjazdu służbowego, o którym mowa w ust. 1, wydaje Wójt Gminy Świerczów. 

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje na zasadach określonych w: 

1) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167); 

2) Rozporządzeniu 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 niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 z późn. 
zm.). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/216/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania 
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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