
UCHWAŁA NR XXI/137/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet i 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)), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną dietę dla sołtysów Gminy Zbójno w wysokości 400,00 zł.  

2. Dieta, o której mowa w ust. 1, przysługuje z tytułu: 

1) uczestnictwa w sesjach Rady Gminy Zbójno, 

2) uczestnictwa w zebraniach wiejskich, 

3) prowadzenia posiedzeń rad sołeckich, 

4) wykonywania innych czynności związanych z pełnioną funkcją. 

§ 2. 1. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy w terminie do końca 
każdego miesiąca, za który przysługuje dieta. 

2. Dietę sołtysa w pierwszym i ostatnim miesiącu sprawowania funkcji oblicza się proporcjonalnie do ilości dni 
sprawowanej funkcji z zaokrągleniem do pełnej złotówki. 

3. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona 
proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni. 

§ 3. 1. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem zadań mających 
bezpośredni związek z pełnioną funkcją, wyjazdem poza terytorium Gminy Zbójno. 

2. Termin i miejsce wykonywania zadania, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz 
środek transportu określa Wójt Gminy Zbójno w poleceniu wyjazdu służbowego. 

3. Zwrot poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych 
w 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 służbowych. 

4. Na wniosek sołtysa Wójt Gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem 
samochodowym niebędącym własnością Gminy. W takim przypadku sołtysowi przysługuje zwrot kosztów 
przejazdu według aktualnej stawki za 1 km przebiegu w wysokości 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 
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

5. Rozliczenie kosztów podróży służbowej przez sołtysa musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zakończenia 
podróży służbowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIX.177.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wysokości 
diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla
sołtysów

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

Obowiązująca wysokość diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów była ustalona uchwałą nr
XXIX.177.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 lutego 2017 r.

Zgodnie z ww. uchwałą sołtysi otrzymują dietę i zwrot kosztów podróży miesięcznie w wysokości 250 zł.

W projekcie uchwały proponuje się jej podwyższenie o 150 zł.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności
skutków finansowych:

Przyjęcie uchwały spowoduje wzrost wydatków na diety sołtysów o kwotę ok. 28 800 zł.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie ma obowiązku.
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