
 

Uchwała Nr VII / 52 /2015 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 12 maja 2015  

 

 

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz 

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust 6-8 i art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości 

diet przysługujących radnym gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Michałowice 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Radnym Rady Gminy Michałowice z tytułu pełnienia funkcji radnego przysługuje dieta. 

 

§ 2. 

1. Podstawą procentowego określenia wysokości diet radnych jest maksymalna wysokość 

diety określona w § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. 

w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz. U. Nr 61, 

poz. 710), zwana dalej kwotą maksymalną. 

2. Ustala się diety w formie ryczałtu miesięcznego w następujących wysokościach: 

1) dla Przewodniczącego Rady – 91,6% kwoty maksymalnej; 

2) dla Wiceprzewodniczących Rady – 81,6% kwoty maksymalnej; 

3) dla Przewodniczących Komisji Rady stałych – 76,5% kwoty maksymalnej; 

4) dla pozostałych radnych – 66,5% kwoty maksymalnej. 

 

§ 3. 

Radnym przysługuje tylko jedna dieta określona postanowieniami § 2 ust. 2 uchwały, 

z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2. 

 

§ 4. 

1. Ustala się diety w formie ryczałtu miesięcznego dla sołtysów i przewodniczących 

zarządów osiedli w wysokości 31,5% kwoty maksymalnej, z zastrzeżeniem postanowień 

ust. 2. 

2. Ustala się diety w formie ryczałtu miesięcznego dla sołtysów i przewodniczących 

zarządów osiedli, będących jednocześnie radnymi Rady Gminy Michałowice 

w wysokości 25,2% kwoty maksymalnej. 

3. Dieta dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli stanowi rekompensatę czasu 

poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy, zebraniach soleckich i ogólnych 

zebraniach mieszkańców, spotkaniach w Urzędzie Gminy Michałowice, a także 

rekompensatę kosztów służbowych rozmów telefonicznych, zakupu materiałów 

biurowych oraz innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa lub 

przewodniczącego zarządu osiedla. 

4. Dieta nie przysługuje za miesiąc, w którym sołtys lub przewodniczący zarządu osiedla 

pełni funkcję przez mniej niż połowę dni miesiąca. 



 

§ 5. 

1. W przypadku nieobecności radnego w ciągu miesiąca na sesjach Rady Gminy lub 

posiedzeniach Komisji Rady dieta ulega obniżeniu odpowiednio o 20% swej wysokości 

określonej w § 2 ust. 2 za każdą nieobecność na sesji oraz o 10% swej wysokości 

określonej w § 2 ust. 2 za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji.  

2. W przypadku nieobecności sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla w ciągu 

miesiąca na sesjach Rady Gminy dieta ulega obniżeniu o 20% swej wysokości określonej 

w § 4 ust. 1 lub 2 za każdą nieobecność na sesji. 

 

§ 6. 

Podstawą do wypłaty diet określonych w § 2 ust. 2 oraz w § 4 ust. 1 i 2 uchwały jest 

miesięczne zestawienie sporządzone przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy na podstawie 

listy obecności na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady. 

 

§ 7. 

Wypłata diet za dany miesiąc, następuje jednorazowo w terminie do 10 dnia następnego 

miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Michałowice lub przelewem na wskazany rachunek 

bankowy. 

 

§ 8. 

Traci moc Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz 

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2015 r. 

 

 
Przewodnicząca 

Rady Gminy Michałowice 

Elżbieta Biczyk 

 


