
UCHWAŁA Nr IV/14/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój

z  dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów

Na podstawie art.  25 ust.  4 i  art.  37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym  (tj Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  994.)  oraz  §  5  ust.  3  rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz.800; zm.: 2002 r. Nr 14,
poz. 138; 2003 r. Nr 33,poz. 280)

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1
Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Solec-
Zdrój i sołtysów stanowiących rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków
radnego i sołtysa.

§ 2
1. Ustala się dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej „dietą miesięczną”, dla radnego:

1) w wysokości -  650 zł;
2) pełniącego funkcję przewodniczącego rady w wysokości - 1300 zł

2. W razie zbiegu uprawnień do dwóch diet , o których mowa w ust. 1. , uprawniony otrzymuje
jedną dietę najwyższej wysokości .

§ 3

Wypłata diet dla radnych za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do
dnia 10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na
sesjach rady oraz komisjach. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto
bankowe lub gotówką do pobrania w kasie banku prowadzącego obsługę kasową Gminy.

§ 4

1. Wysokość miesięcznej diety , o której mowa w § 2, ulega obniżeniu o 10%  w przypadku
każdej  nieobecności  radnego  na  sesji  lub  na  posiedzeniu  komisji  stałej,  której  jest
członkiem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Potrąceń,  o  których  mowa  w  ust.  1  nie  dokonuje  się  jeżeli  nieobecność  radnego
spowodowana była wykonywaniem innych obowiązków związanych  z  pełnieniem funkcji
radnego,  które  uniemożliwiały  mu  obecność  na  posiedzeniu  sesji  lub  komisji  stałej,
Informacja o wykonywaniu takich obowiązków winna być złożona do i zaakceptowana przez
przewodniczącego w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.

3. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego,
od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety za dany miesiąc
ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.



§ 5

Radny  może  złożyć  pisemne  oświadczenie  o  rezygnacji  z  całości  lub  części  diety  lub  o
przeznaczeniu jej na inny, wskazany w oświadczeniu cel.

§ 6

1. Ustala się dietę miesięczną  dla sołtysa w wysokości 185 zł , z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wypłata  diet  dla  sołtysów  za  dany  miesiąc  kalendarzowy,  następuje  jednorazowo  w
terminie do 10 dni następnego miesiąca  przelewem na wskazane przez sołtysa konto
bankowe lub gotówką do pobrania w kasie banku prowadzącego obsługę kasową Gminy.

3. W przypadku jeżeli  sołtys nie może pełnić swych obowiązków przez dłuższy okres, za
który należna jest  dieta,  dietę wypłaca się w wysokości  proporcjonalnej do liczby dni
wypełniania obowiązków, przyjmując 1 dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości
diety miesięcznej.

§ 7

Ustala się  stawki  zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym niebędącym
własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem
mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr
66/2011  z  dn.  12.09.2011  r  wydanego  w  oparciu  o  stawki  maksymalne  określone  w
rozporządzeniu  ministra  właściwego  ds.  transportu  wydanym  na  podstawie  art.  34a  ust.  2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. poz. 2200
z późn. zm.).

§ 8

Traci moc Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości  diet dla radnych Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów (zm. uchwałą Nr
XXXV/200/2014 z 21.08.2014 r., zm. Uchwałą Nr VI/26/2015 z dn. 23.03.2015 r.) .

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

       Paweł Patrzałek


