
UCHWAŁA NR XXXII/354/2022 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) oraz 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 
Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/227/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia 
zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych wprowadza się następujące 
zmiany w § 1: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych Gminy Świerczów dla: 

1) Przewodniczącego Rady Gminy – w wysokości 40,50% maksymalnej wysokości diety; 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – w wysokości 24,50% maksymalnej wysokości diety; 

3) Przewodniczącego Komisji – w wysokości 22,50% maksymalnej wysokości diety; 

4) Radnego – w wysokości 18,50% maksymalnej wysokości diety."; 

2) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Maksymalną wysokość diety, o której mowa w ust. 1, określa art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym."; 

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Diety, określone w ust. 1, ulegają pomniejszeniu o 150,00 zł za każdą nieobecność na sesji lub 
na posiedzeniu komisji."; 

4) skreśla się ust. 4; 

5) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Suma pomniejszeń, o których mowa w ust. 2 nie może być większa niż 90% diety ustalonej 
w ust. 1.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2022 r. 

  

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Adrian Andruszków 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 
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