
UCHWAŁA II/14/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
Na podstawie 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432)   oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz. U.  z 2001r. Nr 61 poz. 710) Rada Gminy Olszanka, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dietę wypłacaną w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości:

1) dla radnego – 300,00 zł.,

2) dla radnego członka jednej komisji stałej Rady – 500,00zł.,

3) dla radnego członka dwóch komisji stałych Rady – 700,00 zł.,

4) dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego stałej Komisji Rady - 800,00 zł.,

5) dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady - 800,00 zł.,

6) dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady - 50 % maksymalnej wysokości diety 
określonej zgodnie z art. 25 ust. 6 i ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432).

2. Radnemu przysługuje jedna dieta ryczałtowa - w najwyższej wysokości.

3. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od 

której uzależniona jest wysokość diety, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się 

proporcjonalnie, a wyliczoną w ten sposób kwotę zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Jeżeli kadencja Rady, mandat radnego rozpoczyna się w ciągu miesiąca lub kończy się przed 

upływem miesiąca, kwota miesięcznej diety określona w ust.1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

Kwotę zmniejszonej diety zaokrągla się do pełnych złotych.

5. Za każdą nieobecność na sesjach Rady Gminy Olszanka, posiedzeniach stałych lub doraźnych 

Komisji Rady Gminy Olszanka potrąca się radnemu 30% przysługującej miesięcznej diety, z wyjątkiem 

nieobecności spowodowanej oddelegowaniem do wykonywania innych czynności związanych 

z wykonywaniem funkcji radnego, w tym podróżą służbową. Łączna wysokość obniżenia w jednym 

miesiącu nie może przekraczać 90 % wysokości miesięcznej diety, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Radnemu nieobecnemu w danym miesiącu we wszystkich posiedzeniach komisji oraz Sesji Rady 

Gminy Olszanka nie przysługuje  miesięczny ryczałt.

§ 2. 1. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo, nie później niż do 5 dnia  
miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu 
Gminy Olszanka lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

2. Na poczet należnych diet nie udziela się zaliczek.
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3. Podstawę wypłaty diet stanowi wykaz należnych miesięcznych diet, sporządzony na podstawie list 

obecności, na sesjach rady oraz na posiedzeniach komisji.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy w Olszance z dnia 18.12.2014 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla radnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego , z mocą obowiązującą od 1 lutego 2019 roku.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Rada Gminy ma obowiązek ustalenia wysokości diet z tytułu pełnienia mandatu radnego. Projekt

ustala zasady oraz wysokość diet różnicując je w zależności od pełnionej funkcji. Proponuje się

wypłacanie diet w formie ryczałtu.

Dotychczasowa wysokość diet:

1) dla radnego – 300 zł.,
2) dla radnego członka jednej komisji stałej Rady – 400 zł.,
3) dla radnego członka dwóch komisji stałych Rady – 500 zł.,
4) dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego stałej Komisji Rady - 550 zł.,
5) dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady - 550 zł.,
6) dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady - 45 % maksymalnej

wysokości diety określonej zgodnie z art. 25 ust. 6 i ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym.

Wysokość diety radnego pełniącego mandat w Gminie do 15 000 mieszkańców nie może
przekroczyć w danym miesiącu 1342,06 zł.
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