
UCHWAŁA NR XVI.101.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym 
i sołtysom

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 2016 r., poz. 446) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia 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 2002 r. nr 14, poz. 138; z 2003 r. nr 33, poz. 280) Rada 
Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady oraz wysokość obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Komprachcice oraz 
sołtysów Gminy Komprachcice za udział w pracach rady i jej komisjach.

§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną, zwaną dalej dietą, dla:

1) przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice w wysokości 1.290 zł;

2) wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice w wysokości 700 zł;

3) przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy Komprachcice w wysokości 700 zł;

4) pozostałych radnych Rady Gminy Komprachcice w wysokości 500 zł.

2. Radny otrzymuje jedną najkorzystniejszą dietę, liczoną bez względu na ilość pełnionych funkcji 
w Radzie Gminy Komprachcice.

§ 3. 1. Diety wypłaca się w okresach miesięcznych.

2. Podstawą do wypłaty diet radnym jest miesięczny wykaz obecności radnych na posiedzeniach Rady 
Gminy Komprachcice 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 inspektor obsługi Biura Rady 
Gminy Komprachcice.

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 w kasie Urzędu 
Gminy w Komprachcicach lub 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 posiedzeniu sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu.

3. Przez obecność radnego na sesji Rady Gminy Komprachcice lub posiedzeniu komisji Rady Gminy 
Komprachcice rozumie się udział w całej sesji i całym posiedzeniu. Opuszczenie sesji lub posiedzenia w 
trakcie jego trwania traktowane jest jak nieobecność na całej sesji lub posiedzeniu w rozumieniu niniejszej 
uchwały.

4. 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.
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§ 6. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety  lub o przeznaczeniu 
jej na inny wskazany w oświadczeniu cel.

§ 7. 1. Sołtys otrzymuje zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 400 zł.

2. Wypłata diety za dany miesiąc, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca, 
a w przypadku miesiąca grudnia do końca tego miesiąca. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy lub 
przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe.

§ 8. W przypadku zbiegu uprawnień do diet sołtysa i radnego, uprawnionemu przysługują obie diety.

§ 9. Radnym, wykonującym zadania zlecone przez Radę Gminy Komprachcice 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.).

§ 10. 1. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych odbywanych przez sołtysów poza obszarem Gminy 
Komprachcice w wysokości i na zasadach określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 167).

2. Polecenie wyjazdu służbowego wystawia Wójt Gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy Komprachcice z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Uchwała Nr XI/73/07 Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet za pracę w organach gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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