
UCHWAŁA NR XVII.106.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r.  
w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i 
sołtysom

Na podstawie art. 25 ust.4, 6 i 8 oraz art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800, z 2002 r. nr 14, poz. 138; z 2003 r. nr 33, poz. 280) Rada 
Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. § 7 uchwały nr XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad 
wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom, otrzymuje 
następujące brzmienie:

„§ 7. 1. Sołtys otrzymuje zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 400 zł.

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach 
Rady Gminy, naradach z Wójtem Gminy, zebraniach wiejskich oraz czasu poświęconego na inne 
czynności związane  wykonywaniem funkcji sołtysa.

3. Z diety, o której mowa w ust. 1, potrąca się 10 % jej wysokości za każdą nieobecność sołtysa na 
sesji Rady Gminy w miesiącu, za który przysługuje dieta.

4. Wypłata diety za dany miesiąc, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego 
miesiąca, a w przypadku miesiąca grudnia do końca tego miesiąca, na podstawie list sporządzonych 
w oparciu o listy obecności sołtysa na sesjach Rady Gminy. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy 
lub przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe.

5. W przypadku upływu kadencji sołtysa lub zaprzestania pełnienia funkcji przez sołtysa z innych 
przyczyn, zachowuje on w tym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, 
w których pełnił obowiązki sołtysa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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