
UCHWAŁA NR XXXIII/351/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów 
Gminy Krupski Młyn

 Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 

Rada Gminy Krupski Młyn 

uchwala 

§ 1. Ustalić dla sołtysów Gminy Krupski Młyn 
dietę w związku z pełnieniem funkcji sołtysa 
w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 
złotych) miesięcznie. 

§ 2. Dieta, o której mowa w § 1, stanowi 
rekompensatę czasu poświęconego na udział 
w sesjach Rady Gminy Krupski Młyn, zebraniach 
wiejskich, rady sołeckiej oraz rekompensatę 
kosztów innych czynności związanych 
z wykonywaniem funkcji sołtysa. 

§ 3. 1. Dieta wypłacana jest za dany miesiąc 
do 16 dnia następnego miesiąca. 

2. W przypadku nieobecności sołtysów na sesji 
Rady Gminy dieta za dany miesiąc ulega 
zmniejszeniu: 

a) za pierwszą nieobecność w danym miesiącu na 
sesji Rady Gminy – 5 %, 

b) za każdą następną nieobecność w danym 
miesiącu na sesji Rady Gminy – 10 %. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie wykonywał 
czasowo obowiązków wynikających z pełnionej 
funkcji, dieta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie 
do ilości dni, w których sołtys nie wykonywał 
swoich obowiązków. 

4. W przypadku zbiegu nieobecności 
określonej w ust. 2 i 3 następuje jedno potrącenie 
w kwocie wyższej. 

§ 4. 1. Z tytułu podróży służbowej związanej 
z wykonywaniem funkcji sołtysa poza terenem 
gminy Krupski Młyn sołtysowi przysługuje zwrot 
kosztów podróży służbowej. Termin i miejsce 
wykonania zadania związanego z wykonaniem 
funkcji sołtysa określa Wójt Gminy w poleceniu 
wyjazdu służbowego. 

2. Na wniosek sołtysa Wójt Gminy może 
wyrazić zgodę na przejazd pojazdem 
samochodowym stanowiącym własność sołtysa. 
W takim przypadku sołtysowi przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej 
iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za 
jeden kilometr przebiegu pojazdu. 

3. Ustala się wysokość stawki o której mowa 
w ust. 2 za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla 
samochodu osobowego bez względu na pojemność 
skokową silnika w wysokości 0,60 zł. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/189/20 Rady 
Gminy Krupski Młyn z dnia 29 września 
2020 roku w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowej dla sołtysów Gminy Krupski Młyn. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2022 roku.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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