
UCHWAŁA NR XXXI/229/2021 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia na jakich zasadach będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży 
służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lipnik. 

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

§ 1. Ustala się zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy 
Lipnik przysługiwać będą diety oraz koszty podróży służbowej. 

§ 2. 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej sołtysowi przyznaje się 
miesięczną dietę zryczałtowana w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) za 
wykonanie czynności związanych z pełnioną funkcją i realizację zadań statutowych. 

2. Z ustalonej diety miesięcznej określonej w ust.1 potrąca się 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) 
za każdą nieobecność sołtysa zaproszonego na posiedzenie Rady Gminy na którym przedmiotem obrad są 
sprawy dotyczące interesów sołectwa. 

3. Dieta zryczałtowana ustalona w ust. 1 obejmuje koszty przejazdu na terenie gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik 

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/35/2007 Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie 
ustalenia na jakich zasadach będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lipnik, zmieniona uchwałą Nr 
XXIII/173/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. Rady Gminy w Lipnik oraz zmieniona uchwałą Nr V/36/2011 z dnia 
24 marca 2011 r. Rady Gminy w Lipniku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po opływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 grudnia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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UZASADNIENIE 

                Do uchwały Nr XXXI/229/2021 z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie ustalenia na jakich zasadach 

będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lipnik. 

 

 

 

Na podstawie art. 37 b. ust . ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 

z późn. zm. ) Rada Gminy w Lipniku określiła zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej Gminy Lipnik przysługiwać będą diety oraz koszty podróży służbowej.
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