
Projekt 
z dnia 28.02.2017 r. 
 
 

Uchwała Nr 
Rady Gminy Tarnów Opolski 
z dnia ……………. 2017 r. 

 
w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 
przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych 
 

 
Na podstawie art. 25 ust 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), § 3 pkt 3) Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 26 
lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 
z 2000 r. nr 61 poz. 710), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

1. W uchwale nr VI/44/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie 
zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży 
służbowych, dokonuje się zmiany w § 2 ust. 1 pkt 3) i 5) w ten sposób, że: 
- pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie: „Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, będącego 
członkiem innej komisji stałej Rady - 990,00 złotych”, 
- pkt 5) otrzymuje nowe brzmienie: „Przewodniczącego stałych komisji Rady, będący 
członkiem innej komisji stałej Rady - 990,00 złotych”. 
 
2. W pozostałym zakresie uchwała wskazana w ust. 1 pozostaje bez zmian. 
 

 
§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2017 r.  
 
 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

W myśl art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radnemu 
przysługuje dieta oraz  zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez 
Radę Gminy. 

Ust. 6 art. 25 określa., że wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekraczać 
w ciągu miesiąca półtorarocznej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. 

§ 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 200 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy  (DZ. U. Nr 61 z 2000 r. poz. 710) określa, 
że w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców miesięczna dieta wynosi 50% maksymalnej 
wysokości diety. 

Kwota bazowa na 2017 r. wynosi 1 789,42 zł 

Półtorakrotność kwoty bazowej wynosi 2 684,13 zł 

Liczba mieszkańców Gminy Tarnów Opolski wg stanu na dzień 28.02.2017 – 9 312 

50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. Mieszkańców – 1 342,07 zł 

 


