
UCHWAŁA NR XXV/221/2021 
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.10.2021 r. w 
sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) oraz § 5 ust. 
3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 
800 z późn. zm.) Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, diety dla radnych: 

1) za udział w sesji Rady Miejskiej – 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej 
„minimalnym wynagrodzeniem”, przy czym gdy obrady sesji prowadzi radny inny, niż przewodniczący, 
otrzymuje on 20% minimalnego wynagrodzenia; 

2) za udział w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej: 

- jej przewodniczącego – 12% minimalnego wynagrodzenia, 

- pozostałych radnych – 10% minimalnego wynagrodzenia. 

2. Diety określone w ust. 1 nie przysługują Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który otrzymuje  dietę w 
wysokości 70% maksymalnej diety, ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 7 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.). 

§ 2. Określa się wysokość stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego, niebędącego 
własnością gminy, w trakcie podróży służbowej radnego, w wysokości maksymalnych stawek określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia i sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/94/04 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów 
podróży dla radnych, członków zarządu i członków komisji rady niebędących radnymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie 

W związku ze zmianą przepisów dot. m.in. wysokości i sposobu wyliczenia diety Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Kolonowskiego oraz w związku z koniecznością doprecyzowania podstaw prawnych w 
uchwale oraz by nie tworzyć kolejnych uchwał, które miałyby regulować tę samą materię, postanawia się 
podjąć nową uchwałę dotyczącą diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, które radnym 
przysługują w oparciu o art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FEDC99A-52CC-4FEF-98BA-4191B3C9FA33. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 2 Tiret 1 (1)
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 2 Tiret 2 (2)

	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie

