
UCHWAŁA NR XIX/40/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości diet i zasad na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta 
oraz zwrot kosztów podróży służbowych 

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że Sołtysom Gminy Stopnica za czas poświęcony na wykonywanie obowiązków 
związanych z pełnioną funkcją przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, 
wynikających ze statutu sołectwa, statutu gminy Stopnica, oraz obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności za udział w sesjach Rady Miejskiej w Stopnicy, przysługiwać będzie zryczałtowana dieta 
w wysokości 400,00 zł miesięcznie. 

§ 2. 1. Dieta określona w § 1 ulega obniżeniu o 20% za każdą nieobecność Sołtysa na sesji Rady Miejskiej. 

2. Obniżenia, o którym mowa w ust. 1 nie dokonuje się w przypadku, jeżeli nieobecność spowodowana 
była wykonywaniem w tym czasie przez sołtysa innych zadań publicznych wynikających z pełnionej funkcji 
lub miała miejsce w czasie trwania zagrożenia epidemicznego lub trwania epidemii. 

3. W przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbywa się sesja Rady Miejskiej lecz Sołtys wykonuje swe 
inne obowiązki, dieta przysługuje w pełnej wysokości. 

4. Dieta wypłacana jest w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca, w którym 
powstało prawo do diety lub jej części, na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy. 

5. W przypadku gdy kadencja sołtysa rozpoczyna się lub upływa w trakcie miesiąca kalendarzowego, 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. 

6. Ustala się, że dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze na sołtysa do dnia zaprzestania 
pełnienia funkcji. 

7. Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Miejskiej również otrzymują dietę w wysokości ustalonej w § 1. 

§ 3. 1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych poza granicami Gminy Stopnica 
związanych z wykonywaniem funkcji. 

2. Zwrot kosztów podróży służbowych następuje na zasadach określonych w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.). 

3. Polecenie wyjazdu służbowego sołtysowi wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica wskazując w nim 
termin oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej. 

4. Rozliczenie kosztów podróży przez sołtysa winno być dokonane w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
podróży. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/9/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie 
ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży 
służbowych. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 grudnia 
2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Krzysztof Tułak 
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