UCHWAŁA NR III/20/2006
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
Gminy Szemud
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:
§1
1. Sołtysowi przysługuje dieta w wysokości 60% diety radnego Rady Gminy Szemud, za udział
w sesji rady gminy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Sołtysowi pełniącemu jednocześnie funkcję radnego Rady Gminy Szemud, za udział w sesji
rady gminy przysługuje tylko jedna dieta w wysokości diety ustalonej dla radnego w odrębnej
uchwale Rady Gminy Szemud.
3. Sołtysowi przysługuje dieta jednorazowa za całokształt prac na rzecz sołectwa w danym roku,
płatna w grudniu danego roku, której wysokość uzależniona jest od ilości mieszkańców
według stanu na dzień 30 września danego roku w sołectwie, ustalona według zasad
określonych w punktach od 1 do 4, tj.:
1) dieta sołtysa w sołectwie liczącym do 500 mieszk.
- 650 zł,
2) dieta sołtysa w sołectwie liczącym pow. 500 mieszk. do 1000 mieszk.
– 730 zł,
3) dieta sołtysa w sołtysie liczącym pow. 1000 mieszk. do 1500 mieszk.
- 840 zł,
4) dieta sołtysa w sołectwie liczącym pow. 1500 mieszk.
- 900 zł.
4. Dieta, o której mowa w ust. 3 przysługuje sołtysowi pełniącemu funkcję sołtysa w danym roku
przez okres co najmniej 6 pełnych miesięcy.
5. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych związanych z pracą na rzecz
sołectwa (z wyłączeniem dojazdu na i z sesji rady gminy) na zasadach określonych we
właściwych przepisach określających wysokość i warunki ustalania należności przysługujące
pracownikom zatrudnionym w samorządowych jednostkach sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju (obecnie: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju – Dz.U. Nr 236, poz.
1990 z późn. zmianami).
6. Wyznacza się Wójta Gminy Szemud do określania czynności polegających na zlecaniu podróży
służbowej sołtysom w rozumienia przepisów, o których mowa w ust. 5.
§2
Traci moc uchwała Nr XIV/83/96 Rady Gminy Szemud z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie
określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów gminy Szemud.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

