
 

 

 

 

Uchwała Nr XLI/421/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

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  

(Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Sołtysom   jednostek pomocniczych  Gminy Masłów z tytułu :  

1)    udziału w  sesjach Rady Gminy Masłów,  

2)   wykonywania  innych zadań  zgodnie ze statutem  jednostki pomocniczej 

-przysługuje  za każdy miesiąc kalendarzowy  zryczałtowana dieta w wysokości 465,00 zł. 

 

§ 2. 1. Dieta określona w § 1 podlega obniżeniu o: 

1) 10%  w przypadku gdy  sołtys jednocześnie pełni  funkcje  radnego w Radzie Gminy Masłów i z 

tego tytułu pobiera dietę radnego, 

2) 20 % za każdą nieobecność sołtysa nie pełniącego  funkcji radnego na sesji  Rady  Gminy 

Masłów  

- w miesiącu kalendarzowym za który dieta jest wypłacana. 

2. Podstawę  obniżenia  diety stanowi  lista obecności  sołtysa  na sesji zwołanej w trybie zwykłym, 

a w przypadku sesji  zwołanych w trybie zdalnym lub hybrydowym potwierdzenie braku 

uczestnictwa  w  sesji. Listę obecności oraz potwierdzenie braku uczestnictwa sporządza pracownik 

obsługujący  Radę Gminy. 

 

§ 3.                                                                            

1. Sołtysom jednostek pomocniczych  Gminy Masłów  przysługuje  zwrot kosztów podróży 

służbowej  podjętej  na  polecenie   Wójta Gminy Masłów   poza  granice administracyjne  

gminy Masłów. 

2. Do  wydania polecenia wyjazdu służbowego,  zasad rozliczeń  z tytułu podróży służbowej i 

kwot należnych z tytułu zwrotu  kosztów podróży   stosuje się   odpowiednio przepisy   

regulujące  podróże służbowe  pracowników samorządowych.   

 

§ 4. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy będzie  dokonywana do ostatniego dnia 

roboczego tego  miesiąca  w gotówce  w kasie Urzędu Gminy Masłów lub  przelewem  na rachunek 

bankowy wskazany przez sołtysa. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 6. Tracą moc 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. 

 

§ 7. Uchwała  wchodzi w życie  pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego  następującego po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 

 



 

 

 

Uzasadnienie  
do  Uchwały Nr XLI/421/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 
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  (Dz. 

U. z 2021 poz. 1372 i 1834) 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 ustalona w ustawie budżetowej dla 

wynagrodzeń  osób zajmujących kierownicze  stanowiska państwowe- obowiązującej w miesiącu 

za który przysługuje dieta. 

Kwota bazowa na rok 2021 i 2022 wynosi 1.789,42 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.    

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


