
UCHWAŁA NR XXXIX/283/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów oraz przewodniczącego organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków 

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., 
poz. 1372 z późn.zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dla sołtysów gminy Prószków oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej Miasta Prószków: 

1) dietę za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w wysokości  250,00 zł; 

2) kwartalną dietę w związku z wykonywaniem bieżących czynności w wysokości 800,00 zł; 

3) zwrot kosztów podróży służbowej, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej, według zasad określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 66, 
poz. 800 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu 
dokonania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

2. Zwrot kosztów podróży służbowej sołtysów oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej Miasta Prószków należny jest tylko w przypadku delegowania przez Burmistrza Prószkowa. 

3. Wypłata diet o których mowa w: 

1) § 1 ust. 1 pkt 1), następuje w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Prószkowie na 
podstawie podpisu sołtysa lub przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta 
Prószków złożonego na liście obecności na tym posiedzeniu; 

2) § 1 ust. 1 pkt 2), następuje na koniec każdego kwartału, nie wcześniej niż na 14 dni przed jego zakończeniem. 

4. Diety wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa lub  przewodniczącego 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta Prószków lub w kasie Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr IV/34/2006 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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