WZÓR

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE DIET DLA SOŁTYSÓW
UCHWAŁA NR ................................................
RADY GMINY .................................................
z dnia .............................................................
w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów
podróży służbowych.
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446,
poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się sołtysom Gminy ............................ dietę w wysokości ....................................... zł za udział w:
– sesjach Rady Gminy ……………..
– naradach organizowanych przez Wójta Gminy.
2. Podstawą wypłaty diety jest lista obecności.
§ 2.
Sołtysowi uczestniczącemu w podróży służbowej poza granicami Gminy ......................................... przysługuje
zwrot kosztów podróży wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie sposobu ustalania należności z tyt. zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U.
z 2006 r., Nr 66 poz. 800 ze zm.) i wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
..........................................................................................................................................................................
Przewodniczący Rady Gminy
......................................................................
Przepisy ustawowe:
Zgodnie z art. 37b. 1. rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Ponadto rada gminy może ustanowić zasady, na
jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie
przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Należy pamiętać, że użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 37b
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wyraz „dieta” należy rozumieć jako zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji.
Celem zaś diety jest wyrównywanie wydatków i strat spowodowanych pełnieniem funkcji sołtysa, co potwierdza orzecznictwo
sądowoadministracyjne (vide wyrok NSA z 2 września 2016 r., II OSK 1449/16). Dlatego dieta oraz zwrot kosztów podróży nie
powinny mieć charakteru ryczałtowego dodatkowego wynagrodzenia – patrz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
z 23 sierpnia 2017 r. znak: LEX-I-.4131.236.2017.MR stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia
zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej (str. 5 SAS).
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