
Uchwała Nr III/15/2018

Rady Gminy Pokój

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój oraz sołtysów

Na podstawie art.25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz §3 pkt 3 Rozporządzenia
Rady  Ministrów  z  dnia  26  lipca  2000  r.  w  sprawie  maksymalnej  wysokości  diet
przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61,  poz. 710) Rada Gminy Pokój uchwala, co
następuje:

§1

1. Ustala się wysokość miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych Rady Gminy 
Pokój w kwotach:

1) Przewodniczący Rady Gminy - 1 340,00 zł;
2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 1 000,00 zł;
3) Przewodniczący Komisji -    800,00 zł;
4) Radny -    700,00 zł.

2. Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji lub sesji rady gminy potrąca się 35%
diety należnej za dany miesiąc, jednak nie więcej niż 90%.

3. Radnemu pełniącemu różne  funkcje  w radzie  gminy przysługuje  tylko  jedna  dieta
ryczałtowa w najwyższej wysokości.

§2

1. Ustala się dla sołtysów z terenu gminy Pokój wysokość miesięcznej zryczałtowanej
diety w kwocie 350,00 zł.

2. Za każdą nieobecność sołtysa na sesji rady gminy potrącą się 10% diety należnej za
dany miesiąc. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może pełnić  swoich obowiązków przez cały okres za
który należna jest dieta, dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni
pełnienia przez sołtysa obowiązków , przyjmując 1 dzień pełnienia obowiązków za
1/30 wysokości diety.

4. Podstawą  do  wyliczenia  diety  dla  sołtysa  jest  obecność  na  sesji  rady  gminy
potwierdzona podpisem na liście obecności.



§3

1. Diety  dla  radnych są wypłacane  w terminie  do  5 dnia  miesiąca  następującego po
miesiącu, za który przysługuje dieta, na podstawie listy sporządzonej w oparciu o listy
obecności na komisjach i sesjach rady gminy.

2. Diety dla sołtysów są wypłacane w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po
miesiącu,  za który przysługuje dieta,  na podstawie list  sporządzonych w oparciu o
listy obecności na sesjach rady gminy. 

§4

Sołtysom  przysługuje  zwrot  kosztów  podróży  służbowej,  w  związku  z  wykonywaniem
czynności związanych z pracą sołtysa, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z
tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Tracą moc uchwały:

1) Nr III/12/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy;

2) Nr III/13/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

3) Nr III/14/2014 Rady Gminy Pokój  z  dnia 29 grudnia 2014 r.  w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych i członków komisji.

4) Nr III/15/2014 Rady Gminy Pokój  z  dnia 29 grudnia 2014 r.  w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów. 

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem  01.01.2019 r.




