
UCHWAŁA NR 333/XLIV/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom 

Na podstawie art.37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się wysokość i zasady, na jakich Sołtysowi przysługuje dieta. 

§ 2.  

1. Sołtysowi za pełnienie obowiązków sołtysa, związanych z wykonywaniem zadań wynikających ze 
statutu Gminy, a także za udział w pracach organizowanych przez Burmistrza Praszki przysługuje dieta 
miesięczna w formie ryczałtu, zwana dalej „dietą” w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych). 

2. Prawo do diety powstaje z dniem powierzenia funkcji sołtysa. 

§ 3.  

1. W przypadku niewykonywania przez sołtysa czynności związanych z jego funkcją przez niepełny okres 
danego miesiąca dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do ilości dni wykonywania czynności. 

2. Sołtys jest zobowiązany do poinformowania Burmistrza Praszki o braku wykonywania czynności 
związanych z jego funkcją przez okres, o którym mowa w ust.1 do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
rozliczeniowym. 

3. W sytuacji rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa, sołtys otrzymuje w pierwszym i ostatnim 
miesiącu kadencji dietę w wysokości proporcjonalnej do ilości dni bycia sołtysem w danym miesiącu. 

§ 4.  

Wypłata diet następuje do 5 dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni na wskazany przez sołtysa 
rachunek bankowy. 

§ 5.  

1. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu do Urzędu Miejskiego w Praszce i z powrotem do 
miejsca zamieszkania w przypadku załatwiania spraw służbowych. 

2. Podstawą zwrotu kosztów, o których mowa w ust.1 jest polecenie wyjazdy służbowego (delegacja) 
wydana przez Burmistrza Praszki. 

3. Zwrot kosztów następuje na zasadach określonych jak dla pracowników samorządowych. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 7.  

Traci moc uchwała Nr 287/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 roku 
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom oraz 
uchwała Nr 324/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 
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§ 8.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do diet i kosztów podróży służbowych należnych od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu jej wejścia w życie. Do diet i kosztów podróży służbowych należnych 
za miesiąc, w których uchwała weszła w życie zastosowanie mają przepisy dotychczasowe. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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