
UCHWAŁA NR V/24/2019
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów wsi 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
994 ze zm.), Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów wsi. 

§ 2. 1. Ustala się, że sołtysom wsi przysługuje miesięczna dieta z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 100 % 
diety przysługującej radnym Gminy Drawsko nie pełniącym żadnej funkcji w Radzie, wypłacana kwartalnie z dołu 
do 10-tego dnia miesiąca następującego po kwartale. 

2.  Warunkiem otrzymania diety przez sołtysa wsi w wysokości określonej w ust. 1 jest przynajmniej 
jednorazowa obecność na komisji Rady lub sesji Rady w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 3. Obecność sołtysa jest 
odnotowana na liście obecności. 

3.  W przypadku nieobecności sołtysa na żadnym posiedzeniu komisji Rady lub sesji Rady w miesiącu, sołtys 
wsi może otrzymać dietę w wysokości określonej w ust. 1 tylko, gdy usprawiedliwi swoją nieobecność w terminie 
7 dni licząc od posiedzenia komisji Rady lub sesji Rady przed Przewodniczącym Rady Gminy z powodu choroby 
lub wypadku losowego. Przez wypadek losowy rozumie się zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli 
człowieka lub nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności. W przypadku nieusprawiedliwienia 
swojej nieobecności w ww. terminie w danym miesiącu, sołtys otrzymuje dietę w wysokości 50% diety 
miesięcznej określonej w ust. 1. 

4.  W przypadku zaprzestania sprawowania funkcji przez sołtysa w przypadkach przewidzianych w statucie 
sołectwa, sołtys zachowuje prawo do diety miesięcznej w wysokości proporcjonalnej, przyjmując za miesiąc 
łącznie 30 dni, w którym pełnił funkcję tj. dzieląc miesięczną wysokość diety przez liczbę dni w danym miesiącu, 
a następnie mnożąc wynik przez liczbę dni sprawowania funkcji sołtysa.

§ 3. Wysokość diet ulega zmianie wraz ze zmianą wysokości diet radnych Gminy Drawsko nie pełniących 
żadnej funkcji w Radzie. 

§ 4. Zwrot kosztów podróży służbowej z miejsca zamieszkania do Urzędu Gminy i z powrotem oraz 
w przypadku odbywania podróży służbowej poza teren gminy Drawsko przysługuje na zasadach określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
nie będących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XV/81/2011 z dnia 26.10.2011 r. w sprawie określenia zasad przysługiwania diety 
oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów wsi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r. z wyjątkiem § 2 pkt 2, 
który obowiązuje od 01.03.2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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