
UCHWAŁA NR XXIX/196/21 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych gminy 
Pawłowiczki 

Na podstawie art. 25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu gminy z dnia 27 października 2001 roku (Dz. U. z 2021 poz. 1974) 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. z 2000 r. 
nr 66, poz. 800, z poźn. zm.) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną dla radnych Rady Gminy Pawłowiczki w wysokości 700 zł, 
zwaną dalej dietą. 

§ 2. 1. Dietę wypłaca się radnym w okresach miesięcznych. 

2. Podstawą do wypłaty diety  jest miesięczny wykaz obecności radnych na posiedzeniach Rady Gminy 
Pawłowiczki oraz na posiedzeniach komisji rady gminy, zawierający informację o wysokości diety 
i potrąceniach. 

3. Wykazy obecności radnych, o których mowa w ust. 2, przygotowuje pracownik obsługi Biura Rady 
Gminy Pawłowiczki. 

4. Wypłata diety 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 lub w kasie Urzędu Gminy Pawłowiczki. 

§ 3. 1. Kwota diet miesięcznych ulega zmniejszeniu o 10% za każdą nieobecność radnego na sesji rady 
gminy i komisji rady z zastrzeżeniem ust. 2 i ust 3. 

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. Potrącenia o którym mowa w ust. 1 nie dokonuje się za nieobecność na posiedzeniu rady zwołanym 
w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze 
zm.). 

4. Obecność radnego na sesji Rady Gminy Pawłowiczki lub posiedzeniu komisji Rady Gminy Pawłowiczki 
stwierdza się poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

§ 4. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji, zaprzestania 
pełnienia funkcji przez radnego z innych przyczyn lub złożenia ślubowania przez nowo wybranego radnego, 
radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których 
wykonywał mandat. 

2. Ten sam sposób liczenia diety, o którym mowa w ust. 1, ma miejsce w przypadku upływu kadencji rady 
gminy. 

§ 5. 1 Radnym, wykonującym zadania zlecone przez Radę Gminy Pawłowiczki 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.). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



2. Polecenie wyjazdu służbowego wystawia Przewodniczący lub Zastępca Rady Gminy Pawłowiczki. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XIX/135/20 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych gminy Pawłowiczki. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z dniem  
1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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