
UCHWAŁA NR XXVII/216/2021 
RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój 

 Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2021 r. poz.1834) oraz §3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1974) Rada Gminy Pokój 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych Rady Gminy Pokój w kwotach: 

1) Przewodniczący Rady Gminy - 2 100,00 zł; 

2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 1 500,00 zł; 

3) Przewodniczący Komisji - 1 200,00 zł; 

4) Radny - 1 050,00 zł. 

2. Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji lub sesji rady gminy potrąca się 20% diety należnej za 
dany miesiąc, jednak nie więcej niż 90%. 

3. Radnemu pełniącemu różne funkcje w radzie gminy przysługuje tylko jedna dieta ryczałtowa 
w najwyższej wysokości. 

4. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji lub sesji rady gminy odbywających się 
w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dieta nie ulega zmniejszeniu. 

§ 2. Diety dla radnych są wypłacane w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 
przysługuje dieta, na podstawie listy sporządzonej w oparciu o listy obecności na komisjach i sesjach rady 
gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) nr III/15/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 
Rady Gminy Pokój oraz sołtysów 

2) Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2018 
Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy 
Pokój oraz sołtysów 

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, z mocą obowiązującą od dnia 
1 sierpnia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wacław Kociencki 
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