
UCHWAŁA NR XXV/280/2018
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, zm.: poz. 2232, z 2018r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brańsk - sołtysom ustala 
się miesięczną dietę w wysokości 400zł, (słownie: czterysta złotych), stanowiącą rekompensatę wydatków 
wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa.

2. Dieta przysługuje z tytułu:

1) uczestnictwa w pracach Rady Gminy;

2) uczestnictwa w spotkaniach (naradach) organizowanych przez wójta gminy;

2) uczestnictwa w zebraniach wiejskich;

3) prowadzenia posiedzeń rad sołeckich;

4) organizowania zebrań wiejskich;

5) wykonywania innych czynności związanych z pełnioną funkcją oraz zadań powierzonych przez organy Gminy 
Brańsk.

3. Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Gminy Brańsk również otrzymują dietę w wysokości ustalonej 
w ust. 1.

4. W przypadku nieobecności sołtysa na zebraniu sołtysów organizowanym przez Gminę, dieta ulega 
pomniejszeniu o 50% za każdą nieobecność.

5. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona 
proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.

6. Ustala się, że dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze na sołtysa do dnia zaprzestania pełnienia 
funkcji w skutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji.

7. Dokumentem będącym podstawą do wypłacenia diet jest lista wypłat sporządzona na podstawie listy 
obecności sołtysów na zebraniu sołtysów organizowanym przez  Gminę.

§ 2. Diety wypłacane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca, w którym 
powstało prawo do diety lub jej części, na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy 
Brańsk.

§ 3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może złożyć pisemne oświadczenie 
o rezygnacji z całości lub części diety lub o przeznaczeniu jej na inny, wskazany w oświadczeniu cel.

§ 4. 1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji, poza 
granicami Gminy Brańsk.

2. Koszty podróży służbowych wypłacane będą na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych gminy.

3. Polecenie wyjazdu służbowego sołtysowi wydaje Wójt Gminy wskazując w nim termin oraz miejscowość 
rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

4. Rozliczenie kosztów podróży przez sołtysa musi być dokonane w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
podróży.

5. W przypadku gdy sołtys nie rozliczy się z kosztów podróży w terminie określonym w § 3 ust.4, traci 
wówczas uprawnienia do żądania zwrotu kosztów podróży.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/264/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018r. poz. 126).
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski
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