
Uchwała Nr XLIV-253-2017 
Rady Gminy Nędza 
z dnia 25 stycznia 2017 r.  

 
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot      
                  kosztów podróży służbowej 
 
                    Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn .zm.) uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1 

1. Sołtysom przysługują diety miesięczne. 
2. Wysokość diety miesięcznej ustala się w wysokości :  

1) dla sołtysa  Sołectwa Babice                        -   kwota   250, 00  zł     
2) dla sołtysa  Sołectwa Ciechowice                 -   kwota   200,00  zł    
3) dla sołtysa  Sołectwa Górki Śląskie              -   kwota   270,00  zł    
4) dla sołtysa  Sołectwa Łęg                             -   kwota   200,00  zł    
5) dla sołtysa  Sołectwa Nędza                         -   kwota   685,00  zł    
6) dla sołtysa  Sołectwa Szymocice                  -   kwota   160,00  zł    
7) dla sołtysa  Sołectwa Zawada Książęca.      -   kwota   220,00  zł     
 
 

§ 2 
1. Diety miesięczne wypłacane są sołtysom do 10-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 
2. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie 

obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji. 
 

 
§ 3 

1.  Sołtysom z tytułu pełnionej funkcji przysługuje zwrot kosztów podróży  służbowych zgodnie z      
Rozporządzeniem Ministra   Spraw Wewnętrznych i   Administracji z 31 lipca 2000 roku w sprawie      
sposobu ustalania  należności z tytułu  kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66      
poz. 800 z późn. zm. ) z zastrzeżeniem iż podróżą służbową jest wykonywanie zadania, poza 
granicami gminy Nędza, mającego związek z pełnioną funkcją, a zgodę na podróż służbową 
sołtysa wyraża Wójt, wydając polecenie wyjazdu służbowego, w którym jednocześnie wskazuje 
środek lokomocji. 

 
2. Stawki za jeden kilometr przebiegu samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów  
    służbowych ustala się w wysokości : 

1) dla samochodu osobowego : 
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm³         - 0 ,5214 zł, 

         b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³  - 0 ,8358 zł, 
          2)   dla motocykla –   0, 2302 zł, 
          3)   dla motoroweru – 0, 1382 zł.  

 
§ 4 

Traci moc Uchwała Nr IX-64-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 
ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej . 

 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 

 
 
 
 


