
UCHWAŁA NR LI/297/2022 
RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie diet dla sołtysów sołectw w Gminie Łęki Szlacheckie oraz wysokości zwrotu kosztów podróży 
sołtysom 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że sołtysowi każdego sołectwa Gminy Łęki Szlacheckie przysługuje dieta: 
1) za udział w sesji Rady Gminy w wysokości  200,00 zł; 
2) za udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Gminy w wysokości  200,00 zł. 

§ 2. Wypłata diety następować będzie, po zamknięciu obrad sesji/zakończeniu spotkania na podstawie 
listy obecności, w kasie Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie  lub przelewem na wskazane przez sołtysa 
konto bankowe. 

§ 3. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi rekompensatę kosztów ponoszonych w związku 
z wykonywaniem zadań wynikających ze statutu sołectwa, a także za udział w sesjach Rady Gminy Łęki 
Szlacheckie. 

§ 4. W przypadku uczestnictwa sołtysa będącego jednocześnie radnym w posiedzeniach Rady Gminy 
dieta, o której mowa w § 1, nie przysługuje. W takim wypadku, sołtysowi przysługuje dieta należna 
z tytułu pełnienia funkcji radnego. 

§ 5. 1. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w przypadku pisemnego polecenia 
przez Wójta odbycia podróży służbowej.  

2. Zwrot kosztów podróży służbowych przysługuje sołtysowi na zasadach ustalonych 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013r. poz. 167 z późn. zm.). 

§ 6. Traci moc Uchwała XL/224/2022  Rady Gminy  Łęki Szlacheckie z dnia 27 stycznia 2022 r. 
w sprawie diet dla sołtysów sołectw w Gminie Łęki Szlacheckie. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęki Szlacheckie. 
§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Łęki Szlacheckie 

 
 

Agnieszka Łysoń 
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