
UCHWAŁA NR II/10/2018
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej 
w Krapkowicach

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn.zm.) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) Rada Miejska 
w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zryczałtowane diety miesięczne przysługujące radnym na pokrycie kosztów ich działalnościw 
Radzie i Komisjach Rady.

§ 2. 1. Wysokość zryczałtowanych diet jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w radzie 
i obliczana na podstawie iloczynu 95% 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 2018 poz. 373 ze zm.) 
i mnożnika wynikającego z funkcji wyszczególnionej w § 3.

2. Radnemu przysługuje dieta wyliczona według najwyższego mnożnika spośród tych, które odpowiadają 
pełnionym przez niego funkcjom.

§ 3. 1. Mnożnik, o którym mowa w § 2 ust. 1 wynosi:

1) 1,15 dla Przewodniczącego Rady Miejskiej;

2) 0,7 dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;

3) 0,7 dla Przewodniczących Komisji Stałych;

4) 0,65 dla Zastępców Przewodniczących Komisji Stałych;

5) 0,8 dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

6) 0,65 dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

7) 0,6 dla członków Komisji Rewizyjnej;

8) 0,7 dla Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

9) 0,65 dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

10) 0,55 dla Radnych będących członkami dwóch Komisji Stałych;

11) 0,5 dla Radnych będących członkami jednej Komisji Stałej.

§ 4. 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

2. Wypłata zryczałtowanych diet miesięcznych następuje z dołu do dnia 27 każdego miesiąca za miesiąc, 
w którym jest wypłacona dieta, w terminie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta i Gminy.

3. Wypłata zryczałtowanych diet następuje po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych.

4. Ustala się zmniejszenia diet:

1) za każdą nieobecność za poprzedni miesiąc na posiedzeniu komisji - o 10%;

2) za każdą nieobecność za poprzedni miesiąc na sesji rady - o 15%.

5. Zmniejszenia, o których mowa w ust. 4, stosuje się, gdy Radny został powiadomiony o posiedzeniu 
najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym jego terminem.

6. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 nie dotyczy komisji nadzwyczajnie zwołanych.

7. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 nie dotyczy zwołanych sesji nadzwyczajnych.
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8. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nie dotyczy nieobecności radnego na sesji rady lub na 
posiedzeniu komisji spowodowaną delegowaniem radnego przez Przewodniczącego Rady do wykonywania innych 
zadań.

§ 5. Wysokość diet zmieniać się będzie wraz ze zmianą kwoty bazowej, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 200 
Nr 61 poz. 710)

§ 6. Zwrot kosztów podróży służbowych poza obszar gminy dla radnych następuje na podstawie 
odrębnychprzepisów.

§ 7. Traci moc uchwała  Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet i zwrotu podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 22 listopada 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Arnold Joszko
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