
UCHWAŁA NR XXXIV/234/2017 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 i 1579) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia 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. Nr 66 poz. 800, z 2002r. Nr 14 poz. 138 oraz z 2003r. Nr 33 poz. 280) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zryczałtowane diety miesięczne przysługujące radnym na pokrycie kosztów ich działalności 
w Radzie Miejskiej i komisjach.

§ 2. Wysokość zryczałtowanych diet jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w radzie 
i komisjach rady wskaźnikiem procentowym od półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej 
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 966).

§ 3.1. Wskaźnik, o którym mowa w § 2 wynosi dla:

1) przewodniczącego rady - 70%;

2) wiceprzewodniczącego rady - 50%;

3) przewodniczącego stałej lub doraźnej komisji rady - 50%;

4) pozostałych radnych - 40%.

2. Radnym przysługuje jedna dieta zryczałtowana w najwyższej wysokości, zgodnie z uregulowaniami 
określonymi w ust. 1.

§ 4. 1. Nieobecność radnego na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej powoduje obniżenie wysokości 
zryczałtowanej diety o 15%.

2. Nieobecność radnego na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy 
o samorządzie gminnym powoduje obniżenie wysokości zryczałtowanej diety o 5%.

3. Nieobecność radnego na posiedzeniu komisji, której jest członkiem powoduje obniżenie wysokości 
zryczałtowanej diety o 10%.

4. Nieobecność radnego na posiedzeniu komisji, na którą został zaproszony powoduje obniżenie wysokości 
zryczałtowanej diety o 5%.

5. Nie dokonuje się obniżenia wysokości zryczałtowanej diety radnego, którego nieobecność na sesji lub 
posiedzeniu komisji spowodowana jest delegowaniem przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania 
innych czynności.

6. Udział radnego na posiedzeniu sesji, komisji stwierdza się na podstawie listy obecności.

§5 .1 . W przypadku zmiany lub utraty w trakcie miesiąca pełnionej funkcji, o której mowa w§ 
3 ust. 1 wysokość diety ustala się proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji, przyjmując za miesiąc łącznie 
30 dni.

2. Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się odpowiednio przy naliczaniu diety za miesiąc, w którym rozpoczyna 
się lub wygasa mandat radnego.

§ 6. Wypłata zryczałtowanych diet miesięcznych następuje z dołu do 7 dnia miesiąca następnego po miesiącu 
rozliczeniowym, na podstawie list obecności.

§7. 1. Zwrot kosztów używania przez radnego w podróży służbowej pojazdu samochodowego niebędącego 
własnością gminy, następuje według stawek za 1 kilometr przebiegu.

Id: E40D78D9-5A6E-443E-AE4C-751083FFCC54. Podpisany Strona 1



2. Ustala się stawki za 1 kilometr przebiegu dla samochodu osobowego:

1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł;

2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

§ 8. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej 
w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej dokonuje w poleceniu wyjazdu służbowego 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Zbigniew Józefiok.

§ 9. Traci moc uchwała Nr II/9//2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach.

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