
Uchwała Nr XXXI/279/2016
Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zasad  przysługiwania diet oraz zwrotu  kosztów podróży służbowych sołtysom

Na podstawie art.  37b  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 , 1579 ) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.
Sołtysom z  jednostek pomocniczych  Gminy Masłów  przysługuje: 

1) comiesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 19% kwoty bazowej ustalonej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw,

2) zwrot kosztów podróży służbowej w wysokości i na zasadach ustalonych obowiązującymi,
w  dacie  odbywania  podróży  służbowej,  przepisami  regulującymi  podróże  służbowe
pracowników samorządowych.

                                                                             § 2.

1. Dieta,   o której mowa w  § 1 pkt.1  przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy  z dołu. 
2. Zwrot kosztów  podróży,  o którym mowa w  §1 pkt.2    przysługuje z tytułu   podróży  podjętej

na  zlecenie  Wójta  i  rozliczonej  zgodnie  z  przepisami  regulującymi  podróże  służbowe
pracowników samorządowych.  

§ 3.
W razie  zbiegu  prawa do diety z tytułu wykonywania funkcji sołtysa i z tytułu wykonywania
funkcji radnego w Gminie Masłów  przysługują obie diety.
                                                                             §4.
 Dieta wypłacana będzie w gotówce w kasie Urzędu Gminy do ostatniego dnia miesiąca

kalendarzowego  lub według  dyspozycji sołtysa na jego konto we wskazanym banku.
 W przypadku gdy ostatni dzień miesiąca kalendarzowego przypada na dzień wolny od pracy

dietę w gotówce wypłaca się  radnemu w dniu poprzedzającym ten dzień. 

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6.
Tracą  moc  Uchwała  nr  XXXIV/271/2013  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  29  maja  2013  roku  
w sprawie zasad wypłaty diet i rozliczenia kosztów podróży służbowych sołtysom i innym organom
pomocniczym gminy.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.
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Uzasadnienie 
do projektu Uchwały
w sprawie zasad  przysługiwania diet oraz zwrotu  kosztów podróży służbowych sołtysom

Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

jednolity:  Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  446,  1579.)  rada  gminy  może  ustanowić  zasady,  na  jakich

przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz

zwrot kosztów podróży służbowej. 

Jednostki  pomocnicze  w  Gminie  Masłów  to  sołectwa.  Na  podstawie  wskazanych  wyżej

przepisów  Rada  Gminy  uprawniona  jest  ustalić  zasady  otrzymywania  diet  i  zwrotu  kosztów

podróży dla sołtysów czyli,  przewodniczących organów wykonawczych sołectw z terenu Gminy

Masłów.

Podstawę  do ustalenia diety stanowi kwota bazowa określona ustawą z dnia 23 grudnia 1999r

o kształtowaniu  wynagrodzeń w państwowej  sferze budżetowej.   

Kwota bazowa na 2017 rok wynosi 1.789,42 zł. 

Łączne skutki finansowe z tytułu wypłat diet na podstawie tek kwoty bazowej będę wynosić

kwotę  1.073,76 zł.

Zasady  rozliczenia  podróży  służbowych  pracowników  samorządowych  regulują  przepisy

Rozporządzenia  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).

Przepis te znajda odpowiednie zastosowanie  w przypadku  odbywania podróży służbowych

zleconych  przez Wójt Gminy  sołtysom lub członkom rad sołeckich .   

Niniejszy  projekt  stanowi  inicjatywę  uchwałodawczą  zgodnie  z  §  44  pkt  4  Uchwały  

Nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016 roku w sprawie statutu Gminy

Masłów  (Dz.  Urzędowy  Województwa  Świętokrzyskiego  z  2016  roku,  poz.  2787)  „radnym  

w liczbie co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady”.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna


