UCHWAŁA NR XVIII/178/2012
RADY GMINY KROKOWA
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
sołtysom z terenu Gminy Krokowa
Na podstawie art. 37b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dla sołtysów w Gminie Krokowa, jako przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych Gminy, dietę w wysokości 325,00 zł miesięcznie.
2. Zwrot kosztów podróży służbowych
zryczałtowanej kwocie w wysokości 25,00 zł.
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3. W przypadku nieobecności sołtysa na sesji Rady Gminy, z wyłączeniem sesji nadzwyczajnej,
należną mu dietę oraz zryczałtowany zwrot kosztów podróży służbowej na terenie gminy
pomniejsza się o 25 % za każdą nieobecność, ale nie więcej niż 50% miesięcznie. W
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usprawiedliwiona przez Wójta Gminy.
4. Dietę oraz ryczałt o których mowa w ust. 2 ustala się i wypłaca do l5-go dnia miesiąca, po
upływie miesiąca. którego świadczenie dotyczy.
5. Zwrot kosztów podróży służbowych sołtysów poza obszar Gminy Krokowa odbywać będzie się
wg zasad dotyczących pracowników, na podstawie zlecenia odbycia podróży służbowej,
udzielonego przez Wójta Gminy. ,
6. W przypadku pełnienia przez sołtysa funkcji radnego gminy przysługują mu diety z tytułu
pełnienia każdej z tych funkcji.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XV /188/2004 Rady Gminy Krokowa z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie
ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom z terenu
Gminy Krokowa
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Piontek
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Uzasadnienie
Sołtysi Gminy Krokowa złożyli wspólny wniosek do Wójta Gminy o podwyższenie diet do
kwoty 500 zł miesięcznie. Sołtysi motywują swój wniosek wzrostem kosztów paliwa oraz stale
zwiększającą się ilością obowiązków spoczywających na nich.
Jednocześnie zmianie uległa interpretacja przepisów dotyczących sposobu ustalenia diet dla
sołtysów. Nie jest możliwe ustalenie jedną zryczałtowaną kwotą zarówno diety jak i zwrotu
kosztów podróży służbowej. Pod pojęciem" diety" należy rozumieć ogólne koszty związane z
pełnieniem funkcji sołtysa, natomiast -za " koszty podróży służbowej " wypada uznać koszty
związane ze zrekompensowaniem faktycznie poniesionych wydatków dotyczących odbytych
podróży służbowych.
Wójt Gminy przychyla się do wniosku sołtysów, jednakże po analizie możliwości budżetu
Gminy Krokowa, co do wysokości diety proponuje ją w wysokości 325,00 zł oraz zwrot kosztów
podróży służbowych po terenie gminy, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 25,00 zł. .
w związku z powyższym Wójt Gminy Krokowa przedkłada Radzie Gminy powyższy projekt
uchwały.
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