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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
Radnych Rady Miejskiej w Głogówku 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710,711,712) Rada Miejska w Głogówku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 
1 900,00 zł. 

2. Ustala się wysokość miesięcznej diety zryczałtowanej przysługującej radnemu w zależności od pełnionej 
funkcji: 

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 1 450,00 zł; 

2) Radni pełniący funkcję Przewodniczących Komisji – 1 300,00 zł, 

3) Radni – 1 200,00 zł. 

3. Radny może pobierać dietę wyłącznie z tytułu jednej funkcji pełnionej w Radzie Miejskiej. 

4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet, o których mowa w ust. 2 uprawniony otrzymuje 
jedną dietę wyższą. 

5. Radnemu, który zastępuje nieobecnego przewodniczącego na posiedzeniu komisji, przysługuje mu dieta 
ustalona na podstawie ust. 2 pkt 2. 

§ 2. 1. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 
10 następnego miesiąca, w przypadku miesiąca grudnia do końca tego miesiąca, przelewem na wskazane przez 
radnego konto bankowe. 

2. Wypłata diet następuje na podstawie listy sporządzanej w oparciu o listy obecności radnych na sesji i na 
posiedzeniu komisji Rady. 

§ 3. 1. Diety, o których mowa w § 1 ust. 2 ulegają zmniejszeniu o 30% za każdą nieobecność radnego na 
sesji, w przypadku sesji nadzwyczajnej 20% oraz o 20% za każdą nieobecność radnego na komisji.  

2. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywa się sesja rady oraz posiedzenie jednej lub więcej komisji, 
w której nie uczestniczy radny potrącenie następuje za wszystkie nieobecności. 

3. W przypadku rozpoczęcia i zakończenia kadencji lub zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego 
wykonywania funkcji pełnionej przez radnego, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się 
proporcjonalnie przyjmując za miesiąc 30 dni. 

4. Radny zachowuje prawo do miesięcznej zryczałtowanej diety w wysokości określonej w § 1 również 
w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbywały się obrady sesji Rady lub posiedzenia Komisji. 
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§ 4. Radnym, wykonującym zadania zlecone przez Radę Miejską w Głogówku poza obszarem gminy, 
przysługuje zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością 
gminy według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w obowiązującym rozporządzeniu 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. nr 27, poz. 271 z późn. zm.) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Głogówek. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/325/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2021 roku 
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
Radnych Rady Miejskiej w Głogówku. 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F64C0841-7698-4866-AD46-DF3D7E4E2E07. Projekt Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 3

	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2
	Paragraf 3 Ustęp 3
	Paragraf 3 Ustęp 4

	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7
	Paragraf 7 Ustęp 2



