
UCHWAŁA NR XXXV/310/21 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących 
radnym 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), § 3 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1974) Rada Gminy 
Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokości diet dla radnych oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 
Rady Gminy Dąbrowa. 

§ 2. 1. Biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, ustala się następujące wysokości zryczałtowanych 
diet: 

1) przewodniczącemu Rady 2.000 zł; 

2) wiceprzewodniczącym Rady, przewodniczącemu komisji rewizyjnej i przewodniczącemu komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 1.400 zł; 

3) przewodniczącym innych komisji Rady 1.000 zł; 

4) pozostałym radnym 650 zł; 

2. W przypadku równoczesnego pełnienia dwóch funkcji, o których mowa w ust.1 pkt 1-4, przysługuje jedna 
dieta w wyższej wysokości. 

3. Diety wypłacane są miesięcznie w wysokości określonej w ust. 1 

§ 3. 1. Dieta w wysokości ustalonej w § 2 przysługuje radnemu, jeżeli brał udział we wszystkich sesjach 
i posiedzeniach komisji Rady, zwoływanych w danym miesiącu.  

2. Wysokość diety ulega zmniejszeniu, o kwotę stanowiącą 25% diety określonej w § 2, za każdą nieobecność 
radnego na sesji lub posiedzeniu komisji Rady. 

3. Maksymalna wysokość potrąceń, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 50% diety. 

4. Zmniejszenie wysokości diety ustala się na podstawie list obecności radnych. 

5. Wysokość diety nie ulega zmniejszeniu, jeżeli radny w czasie sesji lub posiedzenia komisji wykonywał 
zadania mające bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, odbywał podróż służbową lub był delegowany na 
szkolenie. 

6. Jeżeli kadencja Rady rozpoczyna się w ciągu miesiąca lub kończy się przed upływem miesiąca, kwota diety 
ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

7. Diety wypłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego, najpóźniej 
do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płatna jest dieta, z tym że dieta za miesiąc grudzień 
wypłacana jest najpóźniej do dnia 31 grudnia. 

§ 5. 1. Podróże służbowe radnym zleca przewodniczący Rady, w razie jego nieobecności wyznaczony przez 
przewodniczącego wiceprzewodniczący. 

2. Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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 późn. zm.). 
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§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia diet 
dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, zmieniona Uchwała Nr 
XXXVIII/266/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet 
dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz Uchwałą Nr III/10/18 Rady 
Gminy Dabrowa z dnia 29 listopada 2018 r w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla 
radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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