                                       Uchwała Nr IV/22/07
                                Rady Miejskiej w Korfantowie
                                  z dnia 10 stycznia 2007 roku
	



w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,  Dz. U. z 2005 roku  Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) Rada Miejska uchwala:

§ 1

Ustala się dla sołtysów Gminy Korfantów dietę wynoszącą 11 %  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy udział w sesji Rady Miejskiej w Korfantowie bez względu na czas jej trwania.

§ 2

Ustala  się, że zwrot kosztów podróży służbowych dla sołtysów odbywać się będzie na takich zasadach jak zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników  Urzędu Miejskiego w Korfantowie. 
Podróżą służbową jest podróż odbyta z polecenia Burmistrza Korfantowa.
	Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych w obrębie Gminy Korfantów na podstawie miesięcznego limitu kilometrów przyznawanego indywidualnie przez Burmistrza Korfantowa. Inne podróże będą rozliczane na podstawie delegacji służbowej wystawionej przez Burmistrza Korfantowa bezpośrednio przed podróżą.
Rozliczenie kosztów podróży służbowych następować będzie na podstawie oświadczenia sołtysa o wykorzystaniu limitu przyznanych kilometrów 
w danym miesiącu w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym limit kilometrów został wykorzystany.




§ 3

Traci moc uchwała Nr XVII/87/92 Rady Gminy w Korfantowie z dnia 31 marca 1992r.  w sprawie diet dla radnych oraz uchwała Nr XVI/122/96 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 11 czerwca 1996r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 roku.





                                                                                               Przewodniczący:
                                                                                  /-/ Jan Oleksów


