Projekt Nr ……………………
z dnia ............................ r.
UCH WAŁA Nr ……………..
RADY GMINY CH R ZĄSTO WICE
z dnia ………………….. r.
w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady oraz wysokość obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Chrząstowice za
udział w pracach Rady i jej komisjach.
§ 2.1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną, zwaną dalej dietą, dla:
1) Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice w wysokości ……zł;
2) przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy Chrząstowice w wysokości ……. zł;
3) pozostałych radnych Rady Gminy Chrząstowice w wysokości ……. zł.
2. Radny otrzymuje jedną najkorzystniejszą dietę, liczoną bez względu na ilość pełnionych funkcji w Radzie
Gminy Chrząstowice.
§ 3.1. Diety wypłaca się w okresach miesięcznych.
2. Podstawą do wypłaty diet radnym jest miesięczny wykaz obecności radnych na posiedzeniach Rady Gminy
Chrząstowicach oraz na posiedzeniach komisji stałych i doraźnych, zawierający informację o wysokości diety i
potrąceniach.
3. Wykazy obecności radnych, o których mowa w ust. 2, przygotowuje pracownik Biura Rady Gminy
Chrząstowice.
4. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego
miesiąca, a w przypadku miesiąca grudnia do końca tego miesiąca. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane
przez radnego konto bankowe.
§ 4.1. Wysokość diety, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu o 10 % za każdą nieobecność radnego na sesji
Rady Gminy, o 10 % za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem, oraz o 10
% za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji wspólnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z wykonywaniem mandatu radnego lub pełnieniem
funkcji, które uniemożliwiały mu obecność na sesji lub posiedzeniu komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu.
3. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której
uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ustala się proporcjonalnie.
§ 5.1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji lub zaprzestania
pełnienia funkcji przez radnego z innych przyczyn, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety w wysokości
proporcjonalnej do ilości dni, w których wykonywał mandat lub pełnił funkcję.
2. Ten sam sposób liczenia diety, o którym mowa w ust. 1, ma miejsce w przypadku upływu kadencji Rady
Gminy.
§ 6. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub o przeznaczeniu jej
na inny wskazany w oświadczeniu cel.
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§ 7. W przypadku zbiegu uprawnień do diet sołtysa i radnego, uprawnionemu przysługują obie diety.
§ 8. Radnym, wykonującym zadania zlecone przez Radę Gminy Chrząstowice poza obszarem Gminy,
przysługuje zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością
gminy według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 10. Tracą moc uchwały:
1) nr XXXIII/250/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet
radnym;
2) nr XXXIV/264/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2018 r.
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UZASADNIENIE
Uchwałą nr XXXIII/250/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości diet radnym, ustalone zostały diety radnym gminy Chrząstowice w następujących wysokościach:
1) 200,00 zł dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji stałych i doraźnych;
2) 250,00 zł dla radnych pełniących funkcje przewodniczących komisji stałych i doraźnych za
przewodniczenie tym komisjom.
Wypłata diet następowała wówczas na podstawie list obecności, gotówką, bezpośrednio po posiedzeniu.
Uchwałą nr XXXIV/264/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały,
wprowadzono regulację, zgodnie z którą wypłata diet następowała raz w miesiącu, na podstawie zestawienia list
obecności radnych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, na rachunek
bankowy wskazany przez radnego.
W związku z propozycją Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych z dnia 17 września 2018 r., przyjętą
przez Radę Gminy Chrząstowice na sesji w dniu 19 września 2018 r. opracowano nowy projekt uchwały
uwzględniający zryczałtowane miesięczne diety.
Komisja Gospodarki i Finansów Komunalnych zaproponowała ustalenie miesięcznych diet:
1) Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice w wysokości 1.200 zł;
2) przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy Chrząstowice w wysokości 700 zł;
3) pozostałych radnych Rady Gminy Chrząstowice w wysokości 500 zł.
W przedłożonym projekcie uchwały uregulowano również kwestię zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.
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