UCHWAŁA NR XXX/338/21

RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, zasad ich
przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art.37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r.
poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość i zasady, na jakich sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli
w Gminie Mogilno przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
§ 2. 1. Sołtysowi oraz przewodniczącemu zarządu osiedla za pełnienie obowiązków określonych
odpowiednio w statucie sołectwa lub w statucie mieszkańców osiedla przysługuje dieta miesięczna
w formie ryczałtu, zwana dalej "dietą" w wysokości 500 złotych ( słownie pięćset złotych).
2. Dieta ulega obniżeniu o 1/30 wysokości określonej w ust. 1, za każdy dzień nie wykonywania
zadań sołtysa lub przewodniczącego, w szczególności na skutek nieobecności w miejscu zamieszkania
lub choroby, uniemożliwiającej wypełnianie obowiązków.
3. O każdym przypadku nie wykonywania czynności, sołtys oraz przewodniczący zarządu osiedla
zobowiązany jest powiadomić pisemnie Burmistrza Mogilna do 5-go dnia miesiąca, następującego po
miesiącu rozliczeniowym.
4. Wypłata diety za dany miesiąc następuje w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po
miesiącu rozliczeniowym, przelewem na wskazany przez uprawnionego rachunek bankowy lub
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Mogilnie.
§ 3. W przypadku:
1) rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa oraz przewodniczącego zarządu osiedla;
2) rezygnacji uprawnionego lub odwołania go z pełnionej funkcji, w trakcie miesiąca, dieta
przysługuje uprawnionemu w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków,
przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków jako 1/30 wysokości diety, o której mowa w §
2 ust.1.
§ 4. 1. Sołtysowi oraz przewodniczącemu zarządu osiedla przysługuje zwrot kosztów podróży
służbowej odbywanej w związku z pełnioną funkcją poza teren Gminy Mogilno.
2. Termin, miejsce realizacji, zadania oraz środek transportu dla odbycia podróży określa na
piśmie Burmistrz Mogilna.
3. Zwrot kosztów podróży przysługuje uprawnionemu w wysokości odpowiadającej cenie
zakupionego biletu na przejazd środkami komunikacji publicznej, a w przypadku zgody na
realizowanie podróży samochodem osobowym, do którego uprawniony posiada tytuł prawny w wysokości ustalonej przy zastosowaniu maksymalnej stawki za 1 km przebiegu, określonej
w przepisach regulujących rozliczanie kosztów używania pojazdów, wydanych na podstawie art. 34a
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, 1005).
§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, zasad ich
przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Pomorskiego wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Województwa

Kujawsko-

Przewodniczący Rady
Paweł Molenda
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/338/21
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, zasad

ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Dieta dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli ma charakter rekompensaty za zaangażowanie
w działalność publiczną i poniesione wydatki (koszty) w związku z wykonywaniem powierzonej funkcji
społecznej. Zgodnie z art. 37b ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Gminy jest
uprawniona do ustalenia wysokości diety sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.

Przedkłada się zatem projekt niniejszej uchwały.
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