
Projekt 
z dnia 7.02.2017 r. 
 
 

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

 
w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet 
oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych Gminy Tarnów Opolski 
 
Na podstawie art. 37 b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446  ze zm.1) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Dokonuje się zmiany § 3 uchwały nr VI/45/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 
marca 2015 r.  w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrot kosztów 
podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Tarnów Opolski, nadając mu następujące brzmienie: „ § 3. Wysokość 
miesięcznych diet w poszczególnych grupach wynosi: 
1) I grupa: 400 zł; 
2) II grupa: 500 zł; 
3) III grupa: 540 zł; 
4) IV grupa: 800 zł.” 
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 ……… 2017 r.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 



UZASADNIENIE 

 
Art. 37b. Ustawy o samorządzie gminnym stanowi: 
1. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.  
 
Sołectwa Gminy Tarnów Opolski są zróżnicowane pod względem ilości mieszkańców. 
 
Podział na cztery grupy odzwierciedla tą liczbę: 
 
1) I grupa - do 500 mieszkańców sołectwo Walidrogi (214 mieszkańców), 
 
2) II grupa - od 501 do 1000 mieszkańców - sołectwa: Miedziana (622 m.) Raszowa 
(742 m.), Kąty Opolskie (863 m.), Kosorowice (937 m.), 
 
3) III grupa  - od 1001 do 1500 mieszkańców - sołectwa : Przywory (1085 m.), Nakło 
(1412 m.),  
 
4) IV grupa - powyżej 1500 mieszkańców – Tarnów Opolski (3 437 m.) 
 
Na chwilę obecną obowiązuje Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski 
z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrot 
kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Tarnów Opolski. 
§ 3 tej uchwały brzmi: 
„Wysokość miesięcznych diet w poszczególnych grupach wynosi: 
1)  I grupa: 300 zł. 
2) II grupa: 400 zł. 
3) III grupa: 440 zł 
4) IV grupa: 700 zł” 
 
T.M. 
 
 


