
UCHWAŁA NR LVI/435/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Staszów 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Za  wykonywanie  zadań  związanych  z pełnieniem  funkcji  Przewodniczących  organów  wykonawczych  
jednostek  pomocniczych  Gminy  Staszów,  określonych  w Statucie  danej  jednostki pomocniczej ustala się 
dietę w wysokości 400 zł miesięcznie. 

§ 2.  

1. W  przypadku  niepełnienia  w/w  funkcji  z powodu  czasowej  niezdolności  do  wykonywania  zadań  
określonych  w §  1 wywołanej  np.  absencją  chorobową,  dieta  ulega  pomniejszeniu proporcjonalnie do 
okresu trwania przedmiotowej niezdolności. 

2. Radnemu  pełniącemu  funkcję  przewodniczącego  organu  wykonawczego  jednostki  pomocniczej 
gminy przysługują obie niezależne od siebie diety. 

3. Przewodniczący  organów  wykonawczych  jednostek  pomocniczych  gminy  są  zobowiązani zgłaszać 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów każdy przypadek niemożności  sprawowania funkcji. 

§ 3.  

Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy przysługuje  zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

§ 4.  

1. Ustala  się  następujące  zasady  zwrotu  kosztów  podróży  służbowej  dla  przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych: 

1) Podróżą  służbową  jest  podróż  podjęta  przez  przewodniczących  organów  jednostek  pomocniczych  
w celu  wykonania  zadania  mającego  bezpośredni  związek  z pełnioną  przez  niego  funkcją,  poza  
miejscowość,  w której  znajduje  się  siedziba  jednostki  pomocniczej i siedziba Urzędu Miasta i Gminy. 

2) Termin  i miejsce  wykonania  zadania  oraz  miejscowość  rozpoczęcia  i zakończenia  podróży  służbowej  
określa  Burmistrz  Miasta  i Gminy  w poleceniu  wyjazdu  służbowego. 

3) Środek  transportu  właściwy  do  odbycia  podróży  służbowej  określa  Burmistrz  Miasta  i Gminy 
w poleceniu wyjazdu służbowego. 

4) Na wniosek przewodniczącego organu jednostki pomocniczej  Burmistrz Miasta i Gminy  może  wyrazić  
zgodę  na  przejazd  w podróży  służbowej  pojazdem  samochodowym  nie będącym  własnością Gminy.  
W takim  przypadku przysługuje  zwrot  kosztów przejazdu  według  stawek  określonych  
w Rozporządzeniu  właściwego  Ministra  w sprawie  warunków  ustalania  oraz  sposobu  dokonywania  
zwrotu  kosztów  używania  do  celów  służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i motorowerów  
niebędących  własnością pracodawcy. 

5) Zwrot  kosztów  podróży  dokonywany  będzie  na  podstawie  przedstawionego  do  rozliczenia w terminie  
14 dni od daty wystawienia polecenia podróży służbowej. 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. u. z 2021 r., poz. 1834. 
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6) W  przypadku  uchybienia  terminowi  wskazanemu  w pkt.  5 zwrot  kosztów  podróży  nie przysługuje. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 6.  

Traci moc Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia  16 maja 2011 r.  w sprawie  ustalenia 
zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Staszów. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372 z późn. zm.) rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącym organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 

Obowiązująca od 1 lutego 2017 roku wysokość diet dla sołtysów została określona Uchwałą Nr 

XXXIX/347/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 1 lutego 2017 r. i wynosi 250 zł miesięcznie. 

Mając na uwadze zwiększający się wymiar obowiązków przewodniczących Osiedli, jak i sołtysów, jako 

organów wykonawczych jednostek pomocnicznych gminy związanych z realizacją bieżących zadań podjęcie 

niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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