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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych Rady Gminy Turawa 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6  i  8 ustawy  z dnia 8  marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się wysokość oraz zasady wypłaty diet radnym Rady Gminy Turawa. 

2. Podstawą do obliczenia wysokości diety, o której mowa w ust. 1, jest kwota bazowa określona 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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1658). 

§ 2. 1. Przewodniczącemu Rady Gminy, w  związku z  pełnioną funkcją, przysługuje miesięczna dieta 
w  wysokości ......... zł. 

2. Radnym za udział w sesji Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości ........ zł. 

3. Członkom komisji za udział w posiedzeniach komisji, kontrolach prowadzonych w ramach komisji, 
zespołach doraźnych powołanych w ramach Rady Gminy przysługuje dieta w wysokosci ...... zł. 

4. Przewodniczącemu komisji i wiceprzewodniczacym Rady Gminy przysługują diety, o których mowa 
w punkcie 2 i 3 w wysokosci ......... zł. 

§ 3. 1.  Za nieobecność na sesji rady dieta radnego nie przysługuje. 

2. Za nieobecność na posiedzeniu komisji dieta radnego nie przysługuje. 

3. Jeżeli sesja lub posiedzenie komisji odbywają się tego samego dnia, to radnemu przysługuje jedna dieta 
ustalona według najwyższej stawki. 

4. W przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji jej przewodniczącego, wiceprzewodniczącemu 
komisji prowadzącemu obrady przysługuje dieta przewodniczącego komisji, o której mowa w § 2 ust. 4. 

§ 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wstąpienia kandydata w  miejsce radnego, którego 
mandat wygasł, powołania lub odwołania go z  pełnionej funkcji lub zaprzestania sprawowania funkcji radnego 
z  innych przyczyn, w  przypadku upływu lub rozpoczęcia kadencji rady, radny w  miesiącu w którym nastąpiło 
którekolwiek z  ww. zdarzeń zachowuje prawo do diety, jeżeli uczesniczył w posiedzeniu komisji lub sesji. 

§ 5. Wypłat należnych diet dokonuje się przelewem na wskazany przez radnego rachunek bankowy, 
w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje wypłata na podstawie 
list obecności radnych na sesjach potwierdzonych przez przewodniczącego rady oraz na posiedzeniach komisji 
potwierdzonych przez przewodniczącego komisji. 

§ 6. 1 Radnym przysługują diety i  zwrot kosztów podróży służbowych 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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2. Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością 
Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km 
przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania i zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 
Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

§ 7. Traci moc uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Turawa z  dnia 26  października 2011  roku w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania i  wysokości diet dla radnych Rady Gminy Turawa i  członków komisji Rady 
Gminy i  uchwała nr VI/52/2003 z  dnia 4  kwietnia 2003 r. w  sprawie określenia wysokości stawek za jeden 
kilometr przebiegu. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 9. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia opublikowania w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z  mocą od 1 grudnia 2021  r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują
diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
W związku z powyższym z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych
innych ustaw w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w której
wprowadzono zmianę polegającą na modyfikacji wysokości wielokrotności 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, od 1 listopada 2021r. wysokość diet
przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 krotności kwoty
bazowej określonej ww. ustawie budżetowej.
Zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy poniżej 15 000
mieszkańców max. kwota bazowa wynosi 2 147,30 zł.
Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez
radnego. Obecna uchwała ma na celu dostosowanie wysokości diet dla radnych Gminy Turawa do
nowych uregulowań.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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