
UCHWAŁA  NR II/6/02 
 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 6 grudnia 2002 r. 

 
w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety                  
i zwroty kosztów podróży służbowych. 

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz  z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz § 2 ust. 2 i § 5, ust. 3 rozporz ądzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U.                      

Nr 66, poz. 800) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Uchwała ustala zasady, na jakich radnym Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. 

2. Ilekroć w uchwale mowa jest o najniższym wynagrodzeniu, należy przez to 

rozumieć określone przez ministra właściwego do spraw pracy najniższe miesięczne 

wynagrodzenie za pracę, przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

§ 2. 1. Ustala się dietę dla radnych za udział w sesji rady  w wysokości 15 % 

najniższego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Ustala się dietę w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia dla radnych 

za udział w posiedzeniach komisji, w tym dla przewodniczącego komisji w wysokości 

20 %, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 

3. Ustala się zryczałtowaną dietę dla przewodniczącego rady w miesięcznej 

wysokości 220. % najniższego wynagrodzenia oraz dla wiceprzewodniczących rady w 

wysokości 165 % najniższego wynagrodzenia. 

4. Udział radnego w sesji (posiedzeniu) stwierdza się na podstawie listy 

obecności. 
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§ 3. 1. Radny, który odbył podróż służbową w związku z wykonywaniem 

mandatu, otrzymuje zwrot kosztów poniesionych z. tego tytułu na podstawie polecenia 

wyjazdu służbowego (delegacji), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu 

ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. 

2. W przypadku wyrażenia przez przewodniczącego rady zgody na przejazd               

w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy, radny 

otrzymuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, 

określony w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r.                  

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 

do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271).  

 

§ 4. Wskazuje się Stanisława Kowalczykiewicza, Karola Mutza i Jerzego 

Obrusznika jako wiceprzewodniczących rady właściwych do określania w poleceniu 

wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady: 

1) terminu i miejsca wykonywania zadania będącego podróżą służbową, 

2) miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej NR III/14/98 z dnia 3 grudnia 1998 r.  

w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży za udział w pracach Rady Miejskiej                            

i Zarządu Gminy. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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