
UCHWAŁA NR 8/II/VI/2010 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 2 grudnia 2010 r. 
 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Linia  
i sołtysów oraz  sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy 

słuŜbowych radnych Gminy.  
 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 i 10, art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw.                                
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu Gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku 
w sprawie sposobu ustalenia naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
radnych Gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zmianami) Rada Gminy Linia uchwala, co 
następuje: 

§ 1 

1. Radnemu Rady Gminy Linia za pracę w Radzie i komisjach przysługuje ryczałtowa 
dieta w wysokości 400 zł miesięcznie. 

2. Radnym pełniącym następujące funkcje przysługuje dieta miesięczna w wysokości: 
1) Przewodniczącemu Rady – 1.200 złotych, 
2) Wiceprzewodniczącemu Rady – 750 złotych, 
3) Przewodniczącym stałych komisji – 450 złotych, 

3. Radnemu spełniającemu warunki do uzyskania więcej niŜ jednej diety z ustępu 2, 
przysługuje jedna dieta w wyŜszej wysokości.  

§ 2 

Dieta miesięczna ulega obniŜeniu o kwotę 25% diety podstawowej za kaŜdą 
nieobecność radnego na sesji rady lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem. 
Łączna wysokość obniŜenia w jednym miesiącu nie moŜe przekroczyć wysokości diety 
podstawowej. 

§ 3 

Dieta za kaŜdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana radnemu w kasie urzędu Gminy 
lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie do 10 dnia 
następnego miesiąca. 



§ 4 

1.Ustala się diety dla sołtysów  w wysokości 120 złotych za udział w sesjach Rady 
Gminy, jeŜeli uczestniczą na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy oraz za udział 
w naradach i innych zebraniach zorganizowanych przez Przewodniczącego Rady 
Gminy, Wójta Gminy, w których udział jest nieodzowny.   

2. Dietę otrzymuje sołtys za kaŜdy dzień w którym uczestniczy w posiedzeniach 
wymienionych w §  4 ust. 1 

3. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu sołtys otrzymuje tylko jedną dietę, bez 
względu na to, w  ilu posiedzeniach uczestniczy.  

4. Sołtys będący radnym nie otrzymuje diety sołeckiej za udział w sesjach Rady Gminy         
i komisjach Rady. 

5. Dieta sołtysów wypłacana jest kaŜdorazowo po posiedzeniu w kasie Urzędu Gminy.    

§ 5 

Podstawą do wypłacania diet są złoŜone podpisy na listach obecności prowadzonych 
przez stanowisko ds. obsługi Rady Gminy. 

§ 6 

1. Zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej przysługuje radnemu w związku z wykonywaniem 
przez niego zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, 
określonych przez Przewodniczącego Rady Gminy, poza miejscowością, w której 
znajduje się siedziba rady. 

2. Zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej przysługuje sołtysom za udział w szkoleniach, jeŜeli 
zostają desygnowani przez Wójta Gminy. 

§ 7 

1. Z tytułu podróŜy słuŜbowej przysługuje dieta, zwrot kosztów przejazdu, noclegów          
i innych udokumentowanych wydatków. 

2. Środek transportu właściwy do odbycia podróŜy słuŜbowej, radnym określa 
Przewodniczący Rady Gminy w poleceniu wyjazdu słuŜbowego, Przewodniczącemu 
Rady określa Wiceprzewodniczący Rady Gminy, a sołtysom Wójt Gminy. 

3. W przypadku zgody na korzystanie z własnego środka transportu zwrot kosztów 
przejazdu oblicza się według stawek za jeden kilometr przebiegu na podstawie 
przepisów  w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów uŜywania do celów 
słuŜbowych samochodów  osobowych, motocykli i motorowerów nie będących 
własnością pracodawcy. 



4. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów  związanych z podróŜą słuŜbową określone 
zostały   w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2000 roku w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy 
słuŜbowych radnych Gminy. 

§ 8 

Traci moc uchwała Nr 91/XIII/V/2007 Rady Gminy Linia z dnia 28 grudnia 2007 roku                
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Linia i sołtysów 
oraz  sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
radnych Gminy oraz uchwała Nr 164/XXIII/V/2008 Rady Gminy Linia z dnia 30 grudnia 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych 
Rady Gminy Linia i sołtysów oraz  sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów 
podróŜy słuŜbowych radnych Gminy. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

  

 

 

 
 

 
 


