
UCHWAŁA  Nr IV/33/19 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. 

w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy 

Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Radnym gminy Strzeleczki ustala się następujące zryczałtowane diety miesięczne: 

1) dla przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.340,00 zł; 

2) dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.000,00 zł; 

3) dla przewodniczących komisji Rady Gminy w wysokości 1.000,00 zł; 

4) dla radnego członka jednej komisji w wysokości 600,00 zł; 

5) dla radnego członka więcej niż jednej komisji w wysokości 800,00 zł; 

6) dla radnego, który nie pełni żadnej funkcji i nie jest członkiem żadnej komisji w wysokości 300,00 zł. 

2. Radnemu przysługuje jedna najkorzystniejsza dieta, niezależnie od liczby pełnionych funkcji. 

3. Radnemu, który zastępuje nieobecnego przewodniczącego na posiedzeniu komisji, przysługującą mu dietę 

ustaloną w ust. 1 zwiększa się o 100,00 zł. 

§ 2. Diety określone w § 1 ulegają obniżeniu o 10% za każdą nieobecność na sesji oraz na posiedzeniu 

komisji. 

§ 3.1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

2. Wypłata diet za okres każdego miesiąca rozliczeniowego następuje z dołu najpóźniej do 5-tego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości oraz zasad wypłacania diet radnych. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2019 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  

                                                      
1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500. 
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