UCHWAŁA NR XXXI/311/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
Rady Miejskiej w Otmuchowie
Na podstawie art. 25 ust. 4, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.), § 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), art. 2 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) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się radnym Rady Miejskiej w Otmuchowie wysokość miesięcznej diety:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej lub pełniący jego obowiązki zastępca przewodniczącego otrzymuje
miesięczną dietę w wysokości 2100,00 zł;
2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej otrzymuje miesięczną dietę w wysokości 1450,00 zł;
3) Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej otrzymuje miesięczną dietę w wysokości 1350,00 zł;
4) Radny Rady Miejskiej otrzymuje miesięczną dietę w wysokości 1200,00 zł.
2. W przypadku zbiegu funkcji pełnionej przez radnego w Radzie Miejskiej, radny otrzymuje jedną, wyższą
miesięczną dietę określoną w ust. 1 pkt 1- 3.
3. Diety wymienione w ust.1 pkt 1 - 4 wypłacane będą na rachunek bankowy wskazany przez radnego
ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.
§ 2. 1. Wysokość diety, o której mowa w § 1 ulega obniżeniu w danym miesiącu o 100 zł za każdą
nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej oraz o 50 zł za każdą nieobecność na posiedzeniu stałej Komisji,
na podstawie listy obecności.
2. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z wykonywaniem mandatu radnego lub pełnieniem
funkcji, które uniemożliwiły mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu.
3. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywa się więcej niż jedno posiedzenie Komisji, w którym
nie uczestniczy radny potrącenie następuje jak za brak uczestnictwa w jednym posiedzeniu Komisji.
4. W przypadku rozpoczęcia i zakończenia kadencji lub zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego
wykonywania funkcji pełnionej przez radnego, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie
przyjmując za miesiąc 30 dni.
5. Radny zachowuje prawo do miesięcznej diety w wysokości określonej w § 1. również w przypadku,
gdy w danym miesiącu nie odbywały się obrady sesji Rady Miejskiej lub posiedzenia Komisji.
§ 3. Wydatki z tytułu diet realizowane będą z budżetu gminy Otmuchów.
§ 4. Tracą moc Uchwały: Nr II/11/2006 z 15.12.2006, Nr XVIII/134/2008 z 09.07.2008, XVII/172/2016
z 07.09.2016 oraz Nr XXX/302/2021 z 17.11.2021 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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