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Uch.wała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia ..... marca 2016r.

wOpocznie

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
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2016~

Ilość i.ał. „„„.O.p.dz. „ .......•....
Podpis ..... „~:.".:.J......................

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia
2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych dfa radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zm.) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 20llr. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych Rady Miejskiej w Opocznie zmienionej uchwałami Nr V/42/11 Rady Miejskiej w
Opocznie z dnia 30 marca 2011 roku, Nr XXVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Opocznie z
dnia 25 marca 2013 roku -w§ 4 ust. 2 punkt 10 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
1O) Pozostałym radnym nie uczestniczącym w pracach Rady i komisji
dieta w wysokości 60% diety o jakiej mowa w § 4 ust. 2 pkt 6.

stałych przysługuje

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 3.

Uchwała

miesiąc

wchodzi w życie z dniem
marzec 2016 roku.

podjęcia

i ma zastosowanie do diet

Przewodniczący

wypłacanych

Rady Miejskiej

w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

Inspektor d/ s Obsługi Prawnej

~~~
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za

Uchwała

Nr XXVIII /297/2013
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnfa 25 m~u"ca 2013 r.

zmieniająca uchwałę

Nr IV / 28 /11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j.
Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.
1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 11 , poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567
i z 2013 r. ,poz. 153) w związku z par.3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61,
poz. 710) oraz z Rozporządzeniem 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. z 2000 r. Nr 66, poz.800, z 2002 r. Nr 14, poz.138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV I 28 I 11zdnia28 stycznia 2011 r. zmienionej

UchwałąNr

z dnia 30 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Opocznie. wprowadza się następujące

V /42 I 11
zmiany:

1.W §. 4 ust .2 dodaje się pkt. 7 - 10 w brzmieniu:
„ 7) Radnemu , który w toku kadencji przestał być członkiem jakiejkolwiek stałej
komisji Rady , a uczestniczył w sesjach tejźe Rady , przysługuje dieta w wysokości 80 %

diety , o jakiej mowa w par. 4 ust. 2 pkt.5 ."
„ 8) Dieta w wysokości , określonej w §. 4 ust. 2 pkt. 5 jest wypłacana także radnemu,
który zadeklarował na piśmie przynależność do stałych komisji Rady, uczestniczył
w ich posiedzeniach , a Rada następnie zaaprobowała tę przynależność w formie
uchwały

„ 9)

„

Jeżeli

radni wybrani na funkcje wymienione w par. 4 ust 2 pk.t.1-4 nie pełnią tych
funkcji dłużej niż dwa miesiące , nie uczestnicząc przy tym w posiedzeniach komisji
i sesji Rady, przysługuje im dieta w wysokości 60 °/o diety, o jakiej mowa w §.4 ust. 2
pkt. 5"

-2-

„10 ) Pozostałym radnym nie uczestniczącym w pracach Rady i komisji stałych
przysługuje dieta w wysokości 60 % diety , o jakiej mowa w § 4ust. 2 pkt. ~

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3.

Uchwała wchodżi

w

życie

z dniem podjęcia .

.:.

,,

'

,' .

..-"···
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UCHWALA Nr V/42/11
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia30 lituuca 2011 roku
zmieniająca uchwałę

Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad pnyznaw2nia i wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, ·poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poŻ. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, p.oz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675 ), w związku z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca
2000 r. w sprawie maksyrnalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U.
z 2000r. Nr 61, poz. 710 ) oraz z Rozporządzeniem 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. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, z 2002 r.
Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/28/11
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie wprowadza się
następujące zmiany:

1. w paragrafie 4 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Wysokość diet zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie
z obowiązującymi zasadami w tym względzie".
2. Dotychczasowy ustęp 9 paragrafu 4 staje się ustępem 1O.
3. w paragrafie 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Brak planowej sesji w danym miesiącu nie skutkuje obniżeniem diety
dla wszystkich członków Rady Miejskiej, jeżeli odbyły się posiedzenia
stałych komisji tejże Rady".
4. paragraf 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Diety oblicza się na podstawie list obecności na sesjach Rady Miejskiej i
posiedzeniach komisji, sporządzonych przez Biuro Rady na koniec każdego

. . ,···

miesiąca".

5. paragraf 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się

§ 3.

Uchwała

Przewodniczącemu

Rady Miejskiej w Opocznie.

wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/

Przeww~i ący
' Opocznie.

Rady Miejs ·
Zdzisław

W4 ,ciechowski

fi
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UCHWALA NR IV/28/11
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie: ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych

dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8 i 10 ustawy~ dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z ~002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nt 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz.1337, z.2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ), w związku z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 61,
poz. 710) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31lipca2000 r.
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (
Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280) Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość, zasady przyznawania i wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży
dla radnych Rady Miejskiej, w związku z wykonywaniem przez nich mandatu radnego.

służbowych

§ 2. Wprowadza się miesięczny ryczałtowy system naliczania diet.
§ 3. Ryczałt stanowi 1,5 - krothość kwoty bazowej określonej· w ustawie budżetowej dla osób
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia

zajmujących

1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080,
Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz.
1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz.
2256, z 2004 t. Nr 240, poz. 2407, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 249, poz. 2104,
z2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030, Nr 176,
poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706 ).
diety jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w Radzie Miejskiej i jej
wewnętrznych organach, przy czym członkostwo w Komisji traktuje się jak członkostwo w organach
Rady Miejskiej określonych ustawą oraz Statutem Gminy Opoczno.

§ 4. 1.

Wysokość

2. Ustala się następujące wysokości
ustalonego w § 3 dla:

miesięcznych ryczałtowych

diet w stosunku procentowym do

ryczałtu

1) Przewodniczącego Rady Miejskiej - 75% ryczałtu;
2)

Wiceprzewodniczącego

Rady Miejskiej - 53 % ryczałtu;

3) Przewodniczącego Komisji-49 %
4)

Wiceprzewodniczącego

5) Radnego

ryczałtu;

Komisji-47 %

będącego członkiem

ryczałtu;

dwóch Komisji - 36 %

ryczałtu;

6) Radnego będącego członkiem jednej Komisji - 23 % ryczałtu.
3. Na początku kadencji do dnia ukonstytuowania się komisji stałych. Rady Miejskiej, radnemu
dieta w wysokości, o której mowa w ust. 2 pkt. 5.

przysługuje

Id: VMKJB-CREKL-VMELP-RFNOF-QXADL. Podpisany
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Strona I

4. Zasada wymieniona w ust. 3 dotyczy również radnego, który obejmuje mandat w trakcie kadencji.
5. Radnemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady przysługuje dieta, o której mowa
w § 4 ust 2 pkt. 1, jeżeli wykonuje zadania
nieprzerwanie dłużej niż dwa miesiące.

Przewodniczącego

Rady podczas jego

nieobecności

trwającej

6. Radnemu pełniącemu

funkcję Wiceprzewodniczącego

w § 4 ust 2 pkt. 3, jeżeli wykonuje zadania
nieprzerwanie dłużej niż dwa miesiące.

Komisji przysługuje dieta o której mowa

Przewodniczącego

Komisji podczas jego

nieobecności

trwającej

7. Dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu lub
funkcji w następujący~h przypadkach:

pełnienia

1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji;
2)

objęcia

lub utraty mandatu w trakcie kadencji;

3) sprawowania funkcji, o których niowa w§ 4 ust. 2 pkt. 1-4.
8. Dla proporcjonalnego wyliczenia wysokości diety przyjmuje

się, że miesiąc

liczy 30 dni.

9. Za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej zwoływanych w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( nadzwyczajnych ) dodatkowa dieta nie przysługuje.

§ 5. 1. Diety radnych podlegają zmniejszeniu w następujących przypadkach:
1) nieobecności na sesji;
2)

nieobecności

na posiedzeniu komisji.

2. Zmniejszenia diety

wynoszą:

1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 - 20% przysługującej radnemu miesięcznej
za każde posiedzenie Rady;
2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 - 10% przysługującej radnemu
za każde posiedzenie Komisji.

ryczałtowej

diety,

miesięcznej ryczałtowej

diety,

3. Zmniejszenia diet, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą radnych, którzy w czasie sesji Rady
Miejskiej lub posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej, wykonywali w tym czasie inne czynności
służbowe z polecenia, odpowiednio, Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.
4. Zmniejszenie diety następuje w miesiącu, w którym zaistniały podstawy do jej zmniejszenia.

§ 6. 1. W przypadku powołania przez
komisjach przysługują dodatkowe diety za
1) dla
3;

przewodniczącego

komisji - 25 %

Radę Miejską
każde

komisji doraźnych, radnemu za
posiedzenie, w wysokości:

miesięcznej ryczałtowej

pracę

w tych

diety o której mowa w § 4 ust. 2 pkt.

2) dla wiceprzewodniczących i pozostałych członków komisji - 25 % miesięcznej ryczałtowej diety
o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 5.
2. O ilości posiedzeń komisji doraźnej, za które przysługuje dodatkowa dieta decyduje Rada Miejska

w uchwale o jej powołaniu.
3. Gdyby łączna należność dla radnego z tytułu diet wyliczona zgodnie z niniejszą uchwałą za dany
miesiąc kalendarzowy przekraczała limit wysokości diety wynoszący 75% ryczałtu o jakim mowa w§ 3,
radnemu wypłacana jest kwota w wyso~ości limitu.
4. Radnemu Rady Miejskiej oddelegowanemu przez tą Radę do pracy poza Radą przysługuje dieta
w wysokości określonej w uchwale lub innym dokumencie świadczącym o oddelegowaniu.

Strona 2
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§ 7. 1. Wypłaty diet za dany

miesiąc kalendarzowy dokonuje się jednorazowo do dziesiątego dnia
Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie lub przelewem na
wskazane przez radnego konto bankowe.
następrtego miesiąca.

2. Diety oblicza się na podstawie list obecności na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji
oraz wykazów nieobecności sporządzonych przez Biuro Rady na koniec każdego· miesiąca.

§ 8. 1. Radnemu
z wykonywaniem

przysługuje

czynności

zwrot kosztów
związanych z pracą rady.

podróży

służbowych

ponoszonych

w związku

2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia
służbowej określa Przewodniczący Rady w poleceniu wyjazdu służbowego.

podróży

tytułu podróży służbowej

radnemu Rady Miejskiej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
podróży służbowej, ustalonych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych .radnych gminy.

§ 9. 1. Z

2. Z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju radnemu Rady Miejskiej przysługują dieta
i inne należności na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz.1991, z 2003 r. Nr 199, poz.
1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687, z 2005 r. Nr 186, poz. 1555 ).

§ 10. Jeżeli podczas podróży służbowej radny Rady Miejskiej korzysta za zgodą Przewodniczącego
Rady Miejskiej z własnego środka transportu (samochodu osobowego, motocykla, motoroweru) przysługuje mu zwrot kosztów podró?:y służbowej na zasadach i wysokości określonej w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z 2002 r. Nr 30,
poz. 275, Nr 236, poz.1990, z 2004 r. Nr 17, poz.167, Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 ).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opocznie.
§ 12. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr XIII I 160 I 03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie diet
dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie;
Nr X I 96 I 07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku Rady Miejskiej w Opocznie
w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie.

zmieniająca

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2011 roku.

Urzędowym

2)

Uchwała
uchwałę

/

Przewodnicząo~ Rady
·
. · 1_._, rl
M IeJS!\ifeJ
jW ypoczme

l .„V/'
•,

j f/

;

J'

Zdzisław/}*ojciechowski

f
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