
UCHWAŁA Nr XVII/159/2008 
RADY GMINY w ŁODYGOWICACH 

 
z dnia 28 marca 2008 r. 

 
w sprawie: ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom i członkom rad sołeckich oraz zwrotu 

 kosztów podróŜy słuŜbowych 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z  2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 
 

RADA GMINY w ŁODYGOWICACH 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Radni gminy otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego. 
2. Dieta dla radnych wynosi miesięcznie dla: 

a) przewodniczącego rady- 90% 
b) wiceprzewodniczącego rady-45% 
c) przewodniczących komisji stałych-40% 
d) radnych będących członkami co najmniej dwóch komisji stałych-35% 
e) pozostałych radnych-25% 

maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu w gminie poniŜej 15 tys. mieszkańców zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów  wydanym na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym.  

3. W  przypadku zbiegu prawa do pobierania diet z tytułu pełnienia róŜnych funkcji  radnemu przysługuje jedna 
wyŜsza dieta. 

 
§ 2 

 
1. Dieta dla sołtysa  za udział w posiedzeniach rady sołeckiej wynosi miesięcznie: 

a) 100% dla sołtysa Łodygowic 
b) 90% dla sołtysa Pietrzykowic  
c) 80% dla sołtysa Biernej 
d) 80% dla sołtysa Zarzecza 

  wysokości diety o której mowa w § 1 ust. 2 lit. „e”. 
2. Dieta dla członków rad sołeckich wynosi miesięcznie 13% wysokości diety, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. „e”. 

 
§ 3 

 
1. NaleŜna dieta o której mowa w § 1ulega obniŜeniu za kaŜdą nieobecność radnego na: 

a) sesji rady- o 20% 
b) posiedzeniu komisji stałej- o 10% 

2. Podstawą obniŜenia diety jest lista obecności. 
3. Łączna wysokość potrąceń nie moŜe być wyŜsza niŜ 50% naleŜnej diety. 
4. Zapisy ustępu 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do sołtysów i członków rad sołeckich za posiedzenia jednostek 

pomocniczych. 
 

§ 4 
 

Dieta wypłacana jest z dołu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 5 
 

Radnym Gminy Łodygowice przysługuje zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych na zasadach określonych rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu 
kosztów podróŜy słuŜbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800 z późn. zm.). 
 
 
 
 



§ 6 
 

W przypadku wyraŜenia przez Przewodniczącego Rady Gminy (na wniosek radnego) zgody na przejazd w podróŜy 
słuŜbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy Łodygowice radnemu przysługuje zwrot kosztów 
przejazdu według stawek za 1 km przebiegu określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).  
 

§ 7 
 

Traci moc uchwała Nr III/31/02 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wysokości diet dla 
przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących rady, przewodniczących stałych komisji rady, radnych oraz 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz uchwała Nr III/32/02 Rady Gminy Łodygowice z dnia 
30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz rad sołeckich (z późniejszymi zmianami). 
 

§ 8 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

 
 
 
 

 
 Przewodniczący 
 Rady Gminy Łodygowice 
 
 Stanisław Kucharczyk 


