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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2015 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 2013 r., 
poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli przysługuje dieta w kwocie 300,00 zł (trzysta 
złotych 00/100) miesięcznie z tytułu wykonywania obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji.

§ 2. 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 wykonaniem 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/371/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Rada, wskazując pośród zasad przyznawania diet radnym regułę, że radnemu pełniącemu kilka funkcji
przysługuje tylko jedna dieta, działała na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Z treści
art. 25 ust. 4 wynika jednoznacznie, że radnemu przysługują diety z tytułu wykonywania mandatu
radnego. Z kolei z art. 37b ust. 1 wypływa uprawnienie rady do ustanowienia zasad, na jakich
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki będzie przysługiwała dieta. Gdy rada decyduje się
na określenie tych zasad dla sołtysa, a osoba ta jest radnym, któremu z mocy prawa przysługuje dieta, to
istnieją dwa tytuły prawne uprawniające do wypłaty stosownych diet. W konsekwencji rada nie może
ograniczyć tego uprawnienia do przyznania tylko jednej diety w najwyższej wysokości. Przepis uchwały
powinien wyraźnie wskazywać, że radnym, którzy pełnią równocześnie funkcję sołtysów, przysługują
dwie diety, z każdego ze wskazanych tytułów o określonej wysokości.
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