
Uchwała Nr    /18 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia  26 listopada 2018 roku 
 

w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 art. 25 ust. 4, art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), § 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. poz.710) 

 Rada Miejska  w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych przyznaje się 

miesięczną dietę w wysokości 2.000 zł.  
2. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych przyznaje się 

miesięczną dietę w wysokości 1.700 zł. 
3. Za posiedzenia w sesjach Rady Miejskiej radnym wypłacane są diety w wysokości                     

150 zł, w oparciu o odrębne wykazy obecności podpisane przez radnych,                                         
po zakończeniu posiedzenia. 

4. Dla  przewodniczących komisji stałych i doraźnych, za udział w posiedzeniach komisji 
wypłaca się dietę w wysokości 170 zł. 

5. Dla  wiceprzewodniczących komisji stałych i doraźnych, za udział w posiedzeniach 
komisji wypłaca się dietę w wysokości 150 zł  

6. Dla radnych, będących członkami komisji za udział w posiedzeniach komisji stałych                  
i doraźnych, wypłaca się dietę w wysokości 80 zł. 

7. Wykazy do wypłat diet za udział w pracach Komisji muszą być podpisane przez 
członków komisji, przewodniczącego komisji oraz Przewodniczącego Rady. 
Powyższe wykazy, wraz z protokołem z posiedzenia Komisji, przedkłada w biurze 
Rady przewodniczący komisji, w terminie 7 dni po posiedzeniu Komisji. 

§ 2 
1. Sołtysowi każdego sołectwa gminy Ustrzyki Dolne przyznaje się dietę w formie 

miesięcznego ryczałtu w wysokości 380 zł. 
2. Wypłata diet będzie następować z dołu w terminie do 7 dnia po upływie miesiąca. 

§ 3 
1. Ustala się diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 50 zł za 

posiedzenie. 
2. Warunkiem wypłaty diety jest potwierdzenie na liście obecności faktu uczestnictwa                

w sesjach Rady Miejskiej. 
3. Wypłata diet będzie następować po zakończeniu miesiąca na podstawie listy 

obecności. 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
§ 5 

Traci moc uchwała Nr XI/124/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 
2015 roku w  sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów i uchwała Nr XV/176/15 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr XI/124/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. w sprawie 
ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  


