
UCHWAŁA NR XLI/311/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1974), Rada 
Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zryczałtowane diety dla radnych pełniących funkcje: 

1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości – 2 000,00 złotych, 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości – 1 800,00 złotych, 

3) Przewodniczących stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w wysokości – 1 200,00 złotych, 

4) Radnego w wysokości – 900,00 złotych.

2.  Radnemu przysługuje jedna dieta ryczałtowa w najwyższej wysokości.

§ 2. Podstawą wypłacenia diety jest obecność radnego na posiedzeniach Rady oraz Komisji, których jest 
członkiem. 

§ 3. Za udział sołtysów w pracach Rady ustala się dietę miesięczną w wysokości 300,00 złotych. 

§ 4. Za każdorazową nieobecność radnych na posiedzeniu Rady lub jej komisji, a sołtysów na posiedzeniach 
zwoływanych przez Radę, potrąca się 10% należnej diety miesięcznej. Suma potrąceń w danym miesiącu nie może 
być wyższa niż należna w danym miesiącu kwota diet. 

§ 5. Dieta wypłacana jest z dołu, w piątym dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który należy się dieta, 
na rachunek bankowy wskazany przez radnego i sołtysa. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do diet należnych od dnia 1 grudnia 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 25 ust. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) na 
zasadach ustalonych przez Radę Miejską radnym przysługują diety. Przy ustalaniu wysokości diet radnym bierze 
się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Projekt określa zasady i wysokość diet radnych, uwzględniając 
jednocześnie, by maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca nie przekraczała kwot 
określonych w art. 25 ust. 6-7 cytowanej wyżej ustawy. Z dniem 1 listopada 2021 r. w gminach poniżej 15 tys. 
mieszkańców świadczenie radnych nie może przekroczyć 50% maksymalnej wysokości diety, obecnie kwoty 
2 147,30 zł. 
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