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UCHWAŁA NR 78/XIII/2019
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i zwrotu kosztów podróży służbowych
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

(Dz. U z 2019 r.

§ 1. 1. Uchwala się zryczałtowaną miesięczną dietę w związku z pełnieniem funkcji sołtysa w kwocie
350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
2. Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Gminy Piątnica również otrzymują dietę w wysokości ustalonej
w ust. 1.
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.
4. Ustala się, że dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze na sołtysa do dnia zaprzestania
pełnienia funkcji wskutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji.
5. Należne diety przekazuje się na wskazane przez sołtysa konto bankowe do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta.
§ 2. 1. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej.
2. Podróżą służbową jest wykonywanie zadania w kraju, poza granicami gminy Piątnica, mającego związek
z pełnioną funkcją.
3. Zgodę na podróż służbową sołtysa wyraża Wójt, wydając polecenie wyjazdu służbowego, w którym
jednocześnie wskazuje środek lokomocji.
4. Z tytułu podróży służbowej sołtysowi przysługuje zwrot kosztów na zasadach określonych
w odpowiednich przepisach prawa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 189/XL/2014 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie
ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych oraz uchwała
Nr 36/VII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia
zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
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