
Uchwała Nr XLI/295/2021 
Rady Gminy Popielów 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych im 

przysługujących 

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

§ 1.  

Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Popielów w wysokości 500,00 zł. 

§ 2.  

Dieta, o której mowa w § 1, stanowi rekompensatę za czas poświęcony na udział w sesjach Rady Gminy, 
posiedzeniach komisji Rady Gminy, zebraniach wiejskich i zebraniach rady sołeckiej oraz rekompensatę 
kosztów innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa wsi. 

§ 3.  

1. Wypłata diety, o której mowa w § 1, następuje z dołu za każdy miesiąc, przelewem na konto bankowe 
wskazane przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, w terminie do 5 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje dieta, na podstawie listy wypłat sporządzonej przez 
biuro Rady Gminy. Wypłata diety za miesiąc grudzień następuje do dnia 30 grudnia. 

2. W przypadku, gdy przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej czasowo nie może 
pełnić swoich obowiązków przez okres przekraczający jeden miesiąc, zobowiązany jest pisemnie powiadomić 
Wójta Gminy o zaistniałej sytuacji, a także o ustaniu tej sytuacji i ponownym podjęciu pełnienia obowiązków. 

3. Za okres w którym przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej czasowo nie może 
pełnić swoich obowiązków diety nie wypłaca się. 

4. W przypadku zakończenia kadencji, rezygnacji lub odwołania przewodniczącego organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej, dieta jest wypłacana proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu 
w których pełnił swoje obowiązki, z zaokrągleniem kwoty do pełnych złotych. 

5. W przypadku rozpoczęcia kadencji lub objęcia obowiązków przewodniczącego organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej w wyniku wyborów uzupełniających w trakcie miesiąca, dieta wypłacana jest zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 1 i 4. 

§ 4.  

1. Przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta i zwrot kosztów 
podróży służbowych poza teren gminy na zasadach dotyczących radnych Gminy Popielów. 

2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży 
służbowej, a także środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa Wójt Gminy 
w poleceniu wyjazdu służbowego. 

3. W przypadku przejazdów w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością 
Gminy lub nie wynajętym przez Gminę w celu realizacji podróży służbowej przewodniczącemu organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 
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§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 6.  

Traci moc uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia 
zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Popielów będzie 
przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Joanna Widacha-Cichoń 
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