
UCHWAŁA NR II/16/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie

Na podstawie art. 25 ust.4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U z 2000 r., Nr 61, poz. 710) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala sie wysokość  zryczałtowanych diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie z tytułu pełnienia 
i wykonywania funkcji radnego, w wysokości:

1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 50% maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu, 
określonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

2) dla Wiceprzewodnicząch Rady i Przewodniczących Komisji - 40% maksymalnej wysokości diety 
przysługującej radnemu, określonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

3) dla zastępców przewodniczących komisji - 38% maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu, 
określonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

4) dla pozostałych radnych - 36% maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu, określonej 
w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

2. Radnym przysługuje jedna zryczałtowana dieta, w najwyższej wysokości, zgodnie z uregulowaniami 
określonymi w ust. 1.

3. Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji czy sesji Rady, dieta zostanie pomniejszona o 20%.

4. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiły mu

obecność na posiedzeniu Komisji stałej lub sesji, dieta nie ulega obniżeniu.

5. W przypadku zmiany lub utraty w trakcie miesiąca pełnionej funkcji o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały przez 
radnego lub wygaśnięcia jego mandatu wysokość diety ustala się proporcjonalnie przyjmując za miesiąc łącznie 
30 dni.

6. Udział radnego na posiedzeniu sesji, komisji stwierdza się na podstawie listy obecności.

§ 2. Wypłata zryczałtowanych diet miesięcznych następuje z dołu do dnia 10-tego miesiąca następnego po 
miesiącu rozliczeniowym na wskazane przez radnego konto bankowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr V/35/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 
Rady Miejskiej w Gogolinie. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  z dniem 
1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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