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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 
poz. 506), w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnym gminy, Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/255/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Radnemu przysługuje dieta za udział w pracach Rady Miejskiej, której wysokość ustala się 
miesięcznie w następujący sposób:

1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 65% maksymalnej wysokości diety;

2) dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, dla przewodniczącego komisji Rady Miejskiej w wysokości 
35% maksymalnej wysokości diety;

3) dla radnego członka więcej niż jednej komisji Rady Miejskiej w wysokości 30% maksymalnej 
wysokości diety,

4) dla radnego członka jednej komisji Rady Miejskiej w wysokości 15% maksymalnej wysokości diety;

5) dla radnego, który nie pełni żadnej funkcji i nie jest członkiem żadnej komisji Rady Miejskiej 
w wysokości 7,5% maksymalnej wysokości diety.

2. Maksymalną wysokość diety, o której mowa w ust. 1, określa art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506).

3. Diety określone w § 1 ulegają obniżeniu o 100zł za każdą nieobecność na sesji oraz na posiedzeniu 
komisji.”.

§ 2. Pozostałe zapisy przedmiotowej uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2019 roku.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Obecny model wynagradzania Radnych w żaden sposób nie odzwierciedla zaangażowania i nakładu pracy
poszczególnych członków Rady. Zgodnie z uchwałą o samorządzie gminnym oraz ze Statutem Gminy Namysłów,
Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje, tym samym oczywistym oczekiwaniem wobec Radnych jest
ich uczestnictwo zarówno w obradach sesji jak i w pracach komisji opiniujących uchwały i pracujących na rzecz
mieszkańców. W związku z powyższym uchwała jest zasadna.

Projektodawcą uchwały jest Przewodniczący Rady Miejskiej.
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