
Uchwała Nr IV/13/2010 

Rady Miejskiej 
w Głuszycy 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 
 

w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca 
 
 Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.} oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu 
gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 61, poz. 710), 
Rada Miejska w Głuszycy  u c h w a l a, co następuje: 
 
 
 § 1.1 Ustala się miesięczną dietę dla radnych bez względu na liczbę odbytych posiedzeń 
w wysokości: 
1) dla Przewodniczącego Rady  - 950  zł., 
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady - 650 zł., 
3) dla Przewodniczącego Komisji stałej lub doraźnej Rady - 400 zł., 
4) dla Radnych  - 330 zł., 
2. Radnym przysługują diety tylko z jednego tytułu i nie podlegają sumowaniu. 
 
 § 2. Za udział sołtysów w pracach Rady ustala się dietę miesięczną w wysokości 120 zł. 
 
 § 3. 1 Za każdorazową nieobecność radnych na posiedzeniu Rady lub jej komisji, a sołtysów                    
na posiedzeniach zwoływanych przez Radę, potrąca się 40% należnej diety miesięcznej. Suma 
potrąceń w danym miesiącu nie może być wyższa niż należna w danym miesiącu kwota diet. 
 2. Za usprawiedliwienie uznaje się dokument urzędowy na piśmie. 
 
 § 4. Dieta wypłacana jest z dołu, w piątym dniu miesiąca następującego po miesiącu,  
za który należy się dieta, na rachunek bankowy wskazany przez radnego w złożonym 
Przewodniczącemu Rady oświadczeniu. 
 
 § 5. Traci moc uchwała Nr XXII/128/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia  
2008r. w sprawie zasad ustalenia i wysokości zryczałtowanych diet radnych i sołtysów Gminy. 
 
 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 
  
 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie                    
Diety radnych są formą rekompensaty za pracę związaną z wykonywaniem mandatu. Pomimo 
zmniejszenia diet, radni uzyskają rekompensatę ponoszonych przez siebie kosztów w związku  
z wykonywaniem mandatu. 
Ponadto obecna sytuacja finansowa budżetu gminy Głuszyca w pełni uzasadnia obniżenie kosztów 
ponoszonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej. 
Natomiast diety dla sołtysów mają stanowić rekompensatę kosztów ponoszonych w związku ze 
sprawowana funkcją, miedzy innymi z tytułu częściowego zwrotu za dojazdy do urzędów, czy na 
posiedzenia stałych komisji Rady, które niejednokrotnie odbywają się w terenie, kosztów 
ponoszonych na zakup materiałów biurowych, czy organizację spotkań z mieszkańcami sołectw. 
Zwiększenie diety sołtysów o kwotę 20 zł. w wymiarze miesięcznym nie spowoduje znacznych 
obciążeń budżetu gminy, natomiast pozwoli na pełne zrekompensowanie sołtysom ponoszonych 
przez nich kosztów w związku z pełnioną funkcją. 

 

 


