
UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przysługującym radnym Gminy Kietrz

Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 
2018 r. poz. 994 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 61, poz. 710)  oraz § 3 pkt. 2 i  § 5 ust. 3 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze 
zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się radnym dietę, związaną z wykonywaniem mandatu radnego, w formie miesięcznego ryczałtu, w 
wysokości: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej : 1150 zł;

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 600 zł.

§ 2. Ustala się radnym uczestniczącym w sesji Rady Miejskiej w Kietrzu dietę w wysokości 250 zł za 
wyjątkiem radnych będących Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady. 

§ 3. Ustala się dietę za uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Kietrzu:

1) dla przewodniczących komisji w wysokości 220 zł;

2) dla członków komisji w wysokości 170 zł.

§ 4. Na poczet należnych diet nie udziela się zaliczek. 

§ 5. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet, o których mowa w § 2 i § 3, radny otrzymuje jedną 
dietę najwyższej wysokości. 

§ 6. 1. Polecenie podróży służbowych dla radnych dokonuje Przewodniczący Rady natomiast dla 
Przewodniczącego Rady - Wiceprzewodniczący Rady. 

2. Ustala się zwrot kosztów używania w podróży służbowej prywatnego pojazdu na jeden kilometr przebiegu 
według stawki:

1) 0,30 zł/km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³.

2) 0,50 zł/km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 
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