
UCHWAŁA NR XLII/388/22 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotów kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974), Rada Miejska w Ozimku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość zryczałtowanych miesięcznych diet przysługujących radnym na pokrycie 
kosztów ich działalności w radzie i komisjach rady, która wynosi dla: 

1) Przewodniczącego Rady - 2400 zł; 

2) Wiceprzewodniczącego Rady - 2200 zł; 

3) Przewodniczących Komisji Rady – 1700 zł; 

4) Radny będący członkiem dwóch lub więcej komisji - 1500 zł; 

5) Pozostałych radnych – 1200 zł. 

2. W przypadku, gdy Wiceprzewodniczący komisji pełni zastępstwo za przewodniczącego komisji na 
posiedzeniu komisji dieta ulega podwyższeniu o 300 zł. 

3. W przypadku równoczesnego pełnienia dwóch funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, przysługuje 
jedna dieta w wyższej wysokości. 

§ 2. 1. Wysokość diety o której mowa w § 1 ulega obniżeniu w danym miesiącu o 10% za każdą 
nieobecność na posiedzeniu komisji, czy sesji. 

2. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywa się więcej niż jedno posiedzenie Komisji, w którym 
nie uczestniczy radny potrącenie następuje jak za brak uczestnictwa w jednym posiedzeniu Komisji. 

3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy nieobecności radnego na sesji rady lub na 
posiedzeniu komisji spowodowaną delegowaniem radnego przez Przewodniczącego Rady do wykonywania 
innych zadań. 

§ 3. 1. Podstawę do wypłacenia diety radnemu stanowi lista obecności na posiedzeniach. W przypadku 
zdalnego trybu obradowania potwierdzenie obecności następuje poprzez zalogowanie radnego do systemu 
umożliwiającego głosowanie. 

2. Diety wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego do 10 dnia następnego 
miesiąca. 

3. Dokumentację do wypłaty ryczałtów przygotowuje Biuro Rady Miejskiej. 

§ 4. 1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66 poz. 800, 
z późn. zm.). 

2. Należność z tytułu zwrotu kosztów odbytej podróży służbowej radnego wypłaca się w kasie Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku lub na wskazane przez radnego konto bankowe. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/12/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia zasad, na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lutego 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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