UCHWA A NR 41/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podró-y s/u-bowych dla so/tysów przewodnicz4cych organów wykonawczych
jednostek pomocniczych Gminy Opatówek
Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Opatówek
uchwala, co nast,puje:
§1.

1. So0tysom, za uczestniczenie w sesjach Rady Gminy Opatówek,
w posiedzeniach komisji Rady oraz tytu0em zwrotu wydatków zwi zanych
z pe0nieniem funkcji so0tysa takich jak: koszty podró2y s0u2bowych, telefonicznych
rozmów s0u2bowych i wykonywania innych zada3 wynikaj cych m.in. z:
1) Statutu Gminy,
2) Statutu So0ectwa,
3) uchwa0 Rady i zarz dze3 Wójta,
4) Ordynacji podatkowej,
5) innych przepisów szczególnych,
przys0uguje dieta miesi,czna w wysoko5ci 10 % kwoty bazowej, okre5lonej
w ustawie bud2etowej dla osób zajmuj cych kierownicze stanowiska
pa3stwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta0towaniu wynagrodze3 w pa3stwowej sferze bud2etowej oraz zmianie
niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 110, poz. 1255 ze zm.),.
2. So0tysi zaproszeni na sesj, lub posiedzenie potwierdzaj swój udzia0 sk0adaj c
podpis na li5cie obecno5ci.
3. Za nieobecno58 na sesjach lub posiedzeniach potr ca si, 45% diety.
4. Maksymalna wysoko58 potr ce3 nie mo2e przekroczy8 50% diety.
5. So0tysowi b,d cemu jednocze5nie radnym Rady Gminy Opatówek obni2a si,
diet,, o której mowa w ust. 1 o 45%.
6. Dieta wyp0acana jest w kasie Urz,du Gminy w Opatówku lub przelewem na
konto bankowe wskazane przez so0tysa w terminie do 15 dnia nast,pnego
miesi ca.

§ 2. Wykonanie uchwa0y powierza si, Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 3. Traci moc Uchwa0a Nr 201/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2006 r.
roku w sprawie diet oraz kosztów podró2y s0u2bowych dla so0tysów przewodnicz cych organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy
Opatówek.
§ 4. Uchwa0a wchodzi w 2ycie z dniem podj,cia z moc obowi zuj c od 1 kwietnia
2011 roku.

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 41/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podró-y s/u-bowych dla so/tysów przewodnicz4cych organów wykonawczych
jednostek pomocniczych Gminy Opatówek

Art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym stanowi,
2e rada gminy mo2e ustali8 zasady, na jakich przewodnicz cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej przys0uguje dieta oraz zwrot kosztów podró2y
s0u2bowej.
Niniejsza uchwa0a reguluje zakres przyznania i wyp0aty diety, która m.in.
stanowi8 b,dzie zwrot wydatków zwi zanych z pe0nieniem funkcji so0tysa; koszty
podró2y s0u2bowych, kosztów telefonicznych rozmów s0u2bowych, a tak2e
uczestnictwo so0tysa w posiedzeniach Rady Gminy, komisji Rady oraz spotkaniach
zwo0anych przez Wójta Gminy. W ramach przyznanej diety so0tys zobowi zany jest
realizowa8 inne zadania na rzecz spo0eczno5ci lokalnej, wynikaj ce m.in. ze statutu
so0ectwa, Statutu Gminy Opatówek, uchwa0 Rady i zarz dze3 Wójta, Ordynacji
podatkowej - je5li przepisy prawa nie zakazuj wykonywania tych zada3 przez
so0tysa.
Wobec powy2szego wywo0anie przedmiotowej uchwa0y jest uzasadnione.

