
 
 

Uchwała Nr XXI/157/16 
Rady Gminy Santok 
z dnia 16.06.2016r. 

 
w sprawie: ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu gminy Santok. 
 
 
 Na podstawie art.37b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2016r., poz. 446), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Sołtysom z terenu gminy Santok przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta w 

wysokości 300,00 zł. 
 

2. Dieta określona w ust.1 niniejszego paragrafu stanowi rekompensatę poniesionych kosztów 
związanych z wykonywaniem zadań wynikających ze statutu sołectwa, udziałem w spotkaniach i 
szkoleniach organizowanych przez Wójta Gminy Santok, inicjatyw lokalnych oraz powierzonych 
przez organy gminy Santok. 

 
§ 2. 1. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność sołtysa w spotkaniach lub szkoleniach 

organizowanych przez Wójta Gminy Santok, potrąca się 10% zryczałtowanej diety miesięcznej. 
 

2. W przypadku, gdy sołtys nie może pełnić swoich obowiązków co najmniej przez okres 
jednego miesiąca, dieta za ten okres nie będzie wypłacana. 
 

3. W przypadku objęcia lub wygaśnięcia mandatu sołtysa w trakcie miesiąca, dieta będzie 
obliczana proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu. 
 
 

§ 3. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do 10-go 
dnia następnego miesiąca przelewem na konto wskazane przez sołtysa. 
 

§ 4. 1. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej. 
 

2. podróżą służbową jest wykonywanie zadania poza granicami gminy mającego związek z 
pełnioną funkcją. 
 

3. Zgodę na podróż służbową sołtysa wyraża Wójt Gminy Santok wydając polecenie wyjazdu 
służbowego, w którym jednocześnie wskazuje środek lokomocji. 
 

4. Z tytułu podróży służbowej sołtysowi przysługuje zwrot kosztów na zasadach określonych w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy oraz wg stawek 
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, motocykli i 
motorowerów nie będących własnością pracodawcy. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016r. 
2. Traci moc uchwała nr XXXI/171/08 Rady Gminy Santok z dnia 29.12.2008r. w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania sołtysom gminy Santok diet. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
             
                   Damian Kochmański 

 


