Uchwała Nr IX/44/2015
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
gminy Popielów będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
594; poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
gminy Popielów w wys. 250 zł miesięcznie.
§ 2.
W przypadku, gdy przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej nie może pełnić swoich
obowiązków w okresie powyżej dwóch miesięcy, dieta za kolejne miesiące nie będzie wypłacana. O powyższej
sytuacji przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej powiadamia Wójta Gminy.
§ 3.
1. Wypłata diety o której mowa w § 1 następuje z dołu za każdy miesiąc , przelewem na konto bankowe wskazane
przez sołtysa w terminie do 5 dnia każdego miesiąca , następującego po miesiącu , za który przysługuje dieta na
podstawie listy wypłat sporządzonej przez Biuro Rady Gminy. Za miesiąc grudzień diety będą płatne w terminie
do 30 grudnia
2. W przypadku rezygnacji sołtysa lub odwołania go z pełnionej funkcji, sołtys zachowuje w tym miesiącu dietę
w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków .
3. W przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca, sposób obliczania diety
stosuje się zgodnie z ust.2
§ 4.
1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych poza teren gminy na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu
ustalenia należności z tyt. zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66,poz.800 z późn.
zm )
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.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr XXII/167/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku z późn.zm
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
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§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kupczyk
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