
Uchwała nr    /21 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 11 października 2021 roku 
 

w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz sołtysów 
 
Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710), Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Ustala się dla radnych, w związku z wykonywaniem mandatu radnego, diety miesięczne                       
w formie ryczałtu w wysokości: 

a) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej – 2.000,00 zł, 
b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 1.700,00 zł, 
c) dla pozostałych radnych – 1.400,00 zł. 

2.  Jeżeli radny pełni kilka funkcji przysługuje mu jedna dieta w wyższej wysokości z tytułu 
pełnienia danej funkcji. 

 
§ 2 

Kwota diet miesięcznych ulega zmniejszeniu o każdą nieobecność: 
a) na sesji Rady Miejskiej o kwotę 150,00 zł, 
b) na komisji Rady Miejskiej o kwotę 75,00 zł. 

 
§ 3 

1. Obecność radnego na sesjach lub posiedzeniach komisji ustala się na podstawie podpisu 
na liście obecności, zawierającej datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia. 
Sporządzenie listy obecności należy do obowiązków prowadzącego posiedzenie. 

2. Listy obecności muszą być podpisane przez członków komisji i przewodniczącego komisji 
lub przez Przewodniczącego Rady.  

3. Pracownik obsługujący Radę Miejską na podstawie list obecności sporządza zestawienie 
miesięczne, które stanowi podstawę naliczania diety zryczałtowanej za dany miesiąc.  

 
§ 4 

1. Sołtysowi każdego sołectwa gminy Ustrzyki Dolne przyznaje się dietę w formie 
miesięcznego ryczałtu w wysokości 500,00 zł. 

2. Kwota diety ulega zmniejszeniu za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej o kwotę 
100,00 zł. 

3. Wypłata diet będzie następować z dołu w terminie do 7 dnia po upływie każdego miesiąca. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 
§ 6 

Traci moc uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 listopada 2018 
roku w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów. 

 
§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021roku. 
 


