
UCHWAŁA NR XXV.188.2020 
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd 

Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd otrzymują 
miesięczną zryczałtowaną dietę  z tytułu  wykonywania obowiązków i zadań wynikających z ustawy 
o samorządzie gminnym oraz zapisanych w statucie jednostki pomocniczej : 

1) pełniący funkcję w miejscowościach Nogowczyce, Olszowa, Niezdrowice, Stary Ujazd, Jaryszów i Ujazd 
w wysokości 300,00 zł; 

2) pełniący funkcję w miejscowościach: Klucz, Balcarzowice, Sieroniowice i Zimna Wódka w wysokości 
400,00 zł. 

§ 2. 1. W przypadku objęcia lub wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca pełnionej funkcji, wysokość diety 
ustala się proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w których jest pełniona funkcja 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej,  z zastrzeżeniem że dieta będzie naliczana od 
następnego dnia po dniu objęcia do dnia wygaśnięcia włącznie. 

2. W przypadku, gdy przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej czasowo 
nie wykonywał swoich obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, wysokość diety będzie ustalana 
w sposób określony w ust. 1. Podstawą do wyliczenia jej wysokości będzie oświadczenie o okresie 
niewykonywania obowiązków w danym miesiącu. 

3. Wzór oświadczenia, o  którym mowa w ust. 2 przewodniczący organu wykonawczego  jednostki 
pomocniczej jest zobowiązany złożyć do końca miesiąca, w którym te okoliczności wystąpiły, według wzoru 
stanowiącego załącznik do uchwały. 

§ 3. Wypłata zryczałtowanych miesięcznych diet następuje z dołu do każdego 5-go dnia miesiąca 
następującego po miesiącu rozliczeniowym przelewem na wskazany przez przewodniczącego organu 
wykonawczego jednostek pomocniczych rachunek bankowy. Dieta za miesiąc grudzień wypłacana jest do 
31 grudnia danego roku. 

§ 4. 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje zwrot kosztów 
podróży służbowych poza teren Gminy Ujazd, na zasadach obowiązujących dla radnych Rady Miejskiej 
w Ujeździe.  

2. Termin i miejsce wykonania zadania, środki transportu oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży 
określa Burmistrz Ujazdu w poleceniu wyjazdu służbowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

§ 6. Traci moc uchwała  Nr V.27.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 
Ujazd. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Cichoń 
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Załącznik do uchwały Nr XXV.188.2020 

Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

............................................. 

(imię i nazwisko) 

............................................. 

(funkcja, nazwa sołectwa) 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXV.188.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 grudnia 2020 r. 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd, 

oświadczam, że w miesiącu ............... tj. od .......... do........ czasowo nie wykonywałem(am) obowiązków 
wynikających z pełnionej funkcji sołtysa/przewodniczącego mieszkańców ..................................(nazwa 
sołectwa/miasta). 

 ..................................................... 

(data i czytelny podpis)
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