
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY STRZELECZKI  

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym 

Rady Gminy Strzeleczki 

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 z późn. zm.1)), w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.10.2021 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1975), §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. z 2000 roku Nr 66 poz. 800 ze 

zm.2)), § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 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.3)) Rada Gminy Strzeleczki 

uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się wysokość miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych Rady Gminy Strzeleczki z tytułu 

pełnienia i wykonywania funkcji radnego: 

1) Dla Przewodniczącego Rady Gminy – 1720,00 zł; 

2) Dla Przewodniczących Komisji i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 1300,00 zł; 

3) Dla radnego - członka więcej niż jednej komisji – 1010,00 zł; 

4) Dla radnego - członka jednej komisji – 820,00 zł. 

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

3. Radnemu, który pełni zastępstwo za nieobecnego przewodniczącego podczas posiedzenia komisji, 

przysługującą mu dietę ustaloną w ust. 1 zwiększa się o 150 zł. 

§ 2.1. Diety określone w § 1 ulegają obniżeniu o 10% ich wartości za każdą nieobecność na posiedzeniu sesji 

oraz komisji. 

2. W przypadku zmiany lub utraty w trakcie miesiąca pełnionej funkcji, o której mowa w § 1 ust. 1 przez 

radnego lub wygaśnięcia jego mandatu, wysokość diety ustala się proporcjonalnie przyjmując za miesiąc łącznie  

30 dni. 

3. Udział radnego stwierdza się na podstawie listy obecności. 

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. 

§ 3. Wypłata miesięcznych diet następuje z dołu najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu 

rozliczeniowym. 

§ 4.1. Z tytułu podróży służbowej odbytej samochodem prywatnym, radnemu przysługuje zwrot kosztów  

w wysokości maksymalnych kwot wynikających z Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.) . 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 roku poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz. U z 2002 roku Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 

280. 
3) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 

1462 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 308. 
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2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej  

w stosunku do przewodniczącego rady określa w poleceniu wyjazdu służbowego wiceprzewodniczący rady. 

§ 5. Diety określone w § 1 ust. 1 przysługują radnym Strzeleczki - na zasadach określonych w art. 18 ustawy  

z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834) - od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 7. Tracą moc Uchwały: 

1) Nr XXXVIII/252/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości i 

zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Strzeleczki; 

2) Nr IV/33/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad 

wypłacania diet dla radnych. 

§ 8.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie 

podmiotowej Urzędu Gminy Strzeleczki. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  
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