
UCHWAŁA Nr  LVIII/771/2018 

RADY MIASTA KALISZA 

z dnia  27 września 2018 r. 

 

 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych 

miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych 

 

 

 Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz.U.  2018 r., poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się kwotę 900 zł kwartalnie, którą organy uchwałodawcze osiedla mogą 

przeznaczyć na diety dla członków rady i zarządu osiedla. 

2. Ustala się dietę dla sołtysów w wysokości 600 zł kwartalnie. 

3. Rada sołecka może przeznaczyć kwotę 300 zł kwartalnie na dietę dla członka rady. 

 

§ 2. 1. Wypłata diety dla członków organów osiedla następuje kwartalnie na podstawie 

uchwały rady osiedla, określającej osobę, której dieta została przyznana, wysokość diety 

oraz kwartał, za który dieta została przyznana. 

2. Minimalna wysokość diety wynosi 300 zł a maksymalna 600 zł. 

3. Uchwała rady osiedla będąca podstawą naliczenia diety winna być dostarczona do 

Kancelarii Rady Miasta po upływie kwartału, do dnia 10 następnego miesiąca. Do uchwały 

winna być załączona lista obecności osób na zebraniu rady osiedla, na którym podjęta 

została uchwała. 

 

§ 3. 1. Wypłata diety dla członka rady sołeckiej następuje kwartalnie na podstawie uchwały 

rady sołeckiej, określającej osobę, której dieta została przyznana, wysokość diety oraz 

kwartał, za który dieta została przyznana. 

2. Uchwała rady sołeckiej będąca podstawą naliczenia diety winna być dostarczona do 

Kancelarii Rady Miasta po upływie kwartału do dnia 10 następnego miesiąca. Do uchwały 

winna być załączona lista obecności osób na zebraniu rady sołeckiej, na którym podjęta 

została uchwała. 

 

§ 4. 1. Dieta stanowi rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji, 

o których mowa w § 1 oraz z realizacją zadań statutowych osiedla, sołectwa. 

2. Przy określaniu wysokości oraz okresu przyznania diety rada osiedla winna uwzględniać: 

1) pełnione funkcje w organach osiedla, 

2) wkład pracy w realizację zadań osiedla oraz koszty związane z ich wykonaniem. 

3. Rada sołecka określając okres przyznania diety winna uwzględniać wkład pracy 

w realizację zadań sołectwa oraz koszty związane z ich wykonaniem. 

 

§ 5. 1. W przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpoczyna się lub upływa w trakcie kwartału 

kalendarzowego dietę wypłaca się proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w danym 

kwartale. 

2. Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się odpowiednio przy naliczeniu diety w przypadku 

wygaśnięcia mandatu sołtysa. 



3. W przypadku, gdy kadencja członków rady sołeckiej, organów osiedla rozpoczyna się lub 

upływa w trakcie kwartału kalendarzowego, dietę wypłaca się proporcjonalnie do okresu 

pełnienia funkcji w danym kwartale. 

4. Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio przy naliczeniu diety w przypadku 

zaprzestania pełnienia funkcji członka rady sołeckiej, organu osiedla. 

 

§ 6. 1. Dietę i zwrot kosztów podróży służbowej może otrzymać przewodniczący rady 

osiedla, przewodniczący zarządu osiedla i sołtys. 

2. Zwrot kosztów podróży służbowej następuje w związku z podróżą odbytą z tytułu 

wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji w organach osiedla lub sołectwa, 

poza obszar miasta Kalisza na podstawie polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. 

3. Wysokość diety i zwrot kosztów podróży 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 z późn. zm. ). 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

§ 8. Traci moc uchwała nr XIV /189/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 

roku ze zm. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla 

członków rad i zarządów jednostek pomocniczych. 

 

 

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2019 roku. 

 

 
              Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

           /…/ 

 Andrzej Plichta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     UZASADNIENIE 

    DO UCHWAŁY  Nr   LVIII/771/2018 

             Rady Miasta  Kalisza 

       z dnia 27 września 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych 

miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych 

 

 

 Zgodnie z art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) na zasadach ustalonych przez radę gminy członkom 

jednostek pomocniczych miasta przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

Zasady wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych regulowane były przez uchwałę 

nr XIV /189/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 roku ze zm. w sprawie 

zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków rad i zarządów 

jednostek pomocniczych. 

 Obecna uchwała ma na celu zwiększenie dotychczasowych diet oraz czytelne 

i przejrzyste sprecyzowanie uregulowań związanych z naliczaniem diet proporcjonalnie do 

rzeczywistego okresu trwania kadencji jednostek pomocniczych miasta. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 

 

 
             Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

         /…/ 

             Andrzej Plichta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


