
Uchwała Nr 21/V/2007
Rady Gminy w Radłowie

z dnia 22 marca  2007 roku

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom 
sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów. 

       Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy 
w Radłowie uchwala, co następuje:

     § 1. 1. Za udział w sesji Rady Gminy sołtysowi przysługuje :
     1) dieta w wysokości 70 złotych oraz 
     2) zwrot kosztów podróży w wysokości stanowiącej iloczyn stawki za jeden 
kilometr przebiegu pojazdu określonej dla właściwego pojazdu w przepisach 
odrębnych dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy i następującej liczby 
kilometrów:
     a)  8,0 km dla Sołtysa Biskupic;  
     b)  8,0 km dla Sołtysa Kolonii Biskupskiej;
     c) 22,0 km dla Sołtysa Kościelisk;
     d)  8,0 km dla Sołtysa Ligoty Oleskiej;
     e) 10,0 km dla Sołtysa Nowych Karmonek;
     f) 12,0 km dla Sołtysa Sternalic;
     g) 10,0 km dla Sołtysa Wichrowa;
     h)  6,0 km dla Sołtysa Wolęcina.
     2. Dieta oraz zwrot kosztów podróży, o których mowa w ust. 1 wypłacane są 
w kasie Urzędu Gminy na podstawie złożonego przez sołtysa podpisu na liście 
obecności.
     3. Stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 
ustala się na podstawie złożonego przez sołtysa oświadczenia, w którym sołtys 
wskazuje rodzaj pojazdu, a w przypadku samochodu osobowego także 
pojemność skokową silnika pojazdu, użytego w celu dojazdu na sesję Rady 
Gminy. 

     § 2. 1. Sołtysom przysługuje także zwrot kosztów podróży środkami 
komunikacji zbiorowej w wysokości równej kosztom poniesionym przez sołtysa 
na zakup biletu środka komunikacji zbiorowej.
     2. Rozliczenie kosztów podróży, o których mowa w ust. 1 następuje na 
podstawie polecenia wyjazdu służbowego wydanego przez Wójta Gminy 



Radłów oraz właściwego biletu lub biletów na przejazd środkami komunikacji 
zbiorowej. 

    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

     § 4. Traci moc uchwała Nr 45/VIII/2003 Rady Gminy w Radłowie z dnia 
25 czerwca 2003 r. w sprawie przyznania diety dla Przewodniczącego organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej gminy- Sołtysa za udział w Sesjach Rady 
Gminy w Radłowie.

     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.


