
UCHWAŁA NR 363/VIII/20 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli 

Na podstawie art. 37b  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713,1378) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:       

§ 1. Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli przysługuje dieta w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta 
złotych 00/100) miesięcznie z tytułu wykonywania obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji. 

§ 2. W przypadku pełnienia funkcji, o której mowa w § 1, w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety 
zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni. 

§ 3. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w § 1, nie może czasowo pełnić swoich obowiązków ze względu 
na nieobecność w sołectwie, obszarze właściwego osiedla lub z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby, 
zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia na piśmie Burmistrza Namysłowa w terminie do 5 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, za który należna jest dieta, z wyjątkiem miesiąca grudnia, które należy złożyć 
w terminie do dnia 20 grudnia. 

§ 4. W związku z czasowym niewykonywaniem obowiązków dietę dla Sołtysa i Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków wynikających ze 
sprawowania funkcji, przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety. 

§ 5. W przypadku rozpoczęcia kadencji  lub rezygnacji, odwołania, upływu bądź zaistnienia innych 
okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji Sołtysa i Przewodniczącego Zarządu Osiedla  w trakcie 
miesiąca, ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. 1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów przejazdu: 

1) samochodem osobowym w celu dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie  zainkasowanych 
podatków oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach; 

2) publicznym środkiem transportu w przypadkach związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. 

2. Zwrot kosztów przejazdu następuje na zasadach określonych w: 

1) 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); 

2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). 

3. Polecenie wyjazdu, o którym mowa w ust. 1, wystawia Burmistrz Namysłowa. 

§ 7. Diety określone w § 1 wypłacane są przelewem na wskazane konto bankowe do 15 dnia miesiąca, 
następującego po miesiącu w którym przysługiwała dieta, z wyjątkiem grudnia, które wypłacane są do dnia 
30 grudnia.      

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Namysłowa. 
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§ 9. Traci moc uchwała nr 135/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących 
zarządów osiedli (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 2661). 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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