
UCHWAŁA NR XLV/286/2023 
RADY GMINY W ŁUBNICACH 

z dnia 24 marca 2023 r. 

w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łubnice 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych poza teren gminy Łubnice, jeżeli 
wykonywane zadanie ma bezpośredni związek z pełnioną funkcją.  

2. Zwrot poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach 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 ze zm.). 

3. Termin i miejsce wykonania zadania, środki transportu oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży 
określa Wójt Gminy Łubnice w poleceniu wyjazdu służbowego. 

4. Zwrot kosztów przejazdu winien być udokumentowany biletem określonego środka transportu, 
z uwzględnieniem przysługującej sołtysowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu 
ulga ta przysługuje. 

5. W przypadku wyrażenia zgody na przejazd prywatnym samochodem, zwrot kosztów przejazdu następuje 
według stawek określonych w §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, 
poz. 271 ze zm.) 

6. Rozliczenie kosztów podróży przez sołtysa musi być dokonane w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
podróży. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Łubnicach 

 
 

Marian Baniak 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może ustanowić 
zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej, którym jest sołtys, będzie 
przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 

W rozwoju samorządności lokalnej coraz większe znaczenie mają jednostki pomocnicze Gminy, czyli 
sołectwa. Sołtysom stojącym na czele sołectw stawia się coraz większe wymagania i oczekuje się większego 
zaangażowania w sprawy społeczne: udział w sesjach Rady Gminy, spotkaniach z Wójtem, zebraniach 
wiejskich itp. Pełnienie funkcji sołtysa, działającego bezpośrednio w terenie, związane jest z ponoszeniem 
kosztów. Dieta stanowi formę rekompensaty i zwrotu wydatków, jakie sołtys ponosi w związku 
z wykonywaniem czynności w ramach pełnionej funkcji na terenie gminy natomiast zwrot kosztów podróży 
służbowych przysługuje sołtysom za pełnienie swojej funkcji poza terenem gminy Łubnice. 
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