
 
UCHWAŁA  Nr IV/15/11 

Rady   Gminy   w   Wilkowie 
z dnia  4  lutego  2011 r. 

 
w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet  oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnym i sołtysom 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974  i Nr 173, poz. 1218, z  2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 
  

§ 1. 
      

1. Radni otrzymują diety za udział w posiedzeniach: 
1) sesji Rady Gminy 
2) stałej komisji, do której zostali powołani, 
3) doraźnej (niestałej) komisji. 

2. 1) sołtysi otrzymują diety za udział w sesji Rady Gminy. 
2) ustala się zwrot  kosztów podróży służbowych odbywanych przez sołtysów 

poza obszarem gminy w wysokości i na zasadach przysługujących 
pracownikom z tytułu podróży służbowych, 

3) polecenie wyjazdu, o którym mowa w ust. 1 wystawia Wójt Gminy. 
 

§ 2. 
 

1. Radni otrzymują dietę za każdy dzień, w którym brali udział w posiedzeniach 
wymienionych w § 1. 

2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje jedną, 
najwyższą dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył. 

3. W przypadku zbiegu uprawnień wynikających z § 1. ust. 1 i ust. 2 przysługuje 
dieta określona w ust. 1. 

4. Podstawę wypłacenia diety stanowi podpis na liście obecności. 
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§ 3. 
 

Ustala się następujące wysokości diet: 
1) dla radnych za udział w posiedzeniu sesji – w kwocie 240,00 zł, 
2) dla radnych za udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy – w kwocie  

180,00 zł. 
3) dla radnych – przewodniczących komisji za udział w posiedzeniu komisji  

w kwocie 200,00 zł, 
4) dla sołtysów – w kwocie 120,00 zł. 

 
§ 4. 

 
Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje dietę w formie ryczałtu miesięcznego 

za udział w pracach Rady Gminy i jej komisji w kwocie 900,00 zł. 
 

§ 5. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy otrzymuje dietę w formie ryczałtu 
miesięcznego za udział w pracach Rady Gminy i jej komisji w kwocie 600,00 zł. 
 

§ 6. 
 

Tracą moc uchwały Nr XXII/138/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 
2008 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnym Gminy Wilków i Nr XXII/139/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 
30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych sołtysom. 
 

§ 7. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 
 

§ 8 
 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY  

mgr Irena Marszałek 
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