
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Tułowicach oraz sołtysów 

Na podstawie art. 25 ust. 4, art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 

r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 2500 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwała ustala zasady oraz wysokość obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Tułowicach oraz 

sołtysów za udział w pracach rady i jej komisjach. 

§ 2.  

1. Ustala się dietę miesięczną dla: 

1) Przewodniczącego Rady w wysokości 59% minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

2) Wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 42% minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

3) Przewodniczącego Komisji stałej 32% minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

4) Radnego w wysokości 26% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. Radnemu przysługuje jedna dieta miesięczna w najwyższej wysokości. 

§ 3.  

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

podstawie listy wypłat sporządzonej w oparciu o listy obecności na sesjach rady oraz komisjach. Dieta wypłacana 

jest w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe. 

§ 4.  

1. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w § 2 ulega obniżeniu o 10% za każdą nieobecność na sesji Rady 

Miejskiej, o 10% za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji stałej, której radny jest członkiem, oraz o 10% za 

każdą nieobecność na posiedzeniu komisji wspólnej, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3. 

2. Jeżeli sesja oraz Komisja Rady Miejskiej odbywają się w tym samym dniu dieta ulega obniżeniu jak za jedną 

nieobecność w tym dniu. 

3. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu 

obecność na posiedzeniu sesji lub komisji stałej dieta nie ulega obniżeniu. 

4. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona 

jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie. 

§ 5.  

Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub o przeznaczeniu jej na inny 

wskazany w oświadczeniu cel. 

§ 6.  

1. Sołtys otrzymuje dietę miesięczną w wysokości 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
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2. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 10% za każdą nieobecność na sesji Rady 

Miejskiej. 

3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca 

na podstawie listy wypłat sporządzonej w oparciu o listy obecności na sesjach rady. Dieta wypłacana jest w kasie 

Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe. 

§ 7.  

W przypadku zbiegu uprawnień do diet sołtysa i radnego, uprawnionemu przysługują obie diety. 

§ 8.  

Traci moc uchwała: 

1) Nr XXIII/115/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy 

Tułowice oraz sołtysów. 

§ 9.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 

§ 10.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 11.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  
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