
UCHWAŁA NR XIX/166/2020 
RADY GMINY WALCE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady 
Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., 
poz. 713 ) w związku z § 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) oraz § 
2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. 
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. 
Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280) Rada Gminy Walce uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr II/20/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Na okres 3 miesięcy ustala się wysokość zryczałtowanych diet miesięcznych  dla radnych  z tytułu pełnienia 
i wykonywania funkcji radnego, w wysokości: 

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 600,00 zł; 

2) dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości 300,00 zł; 

3) dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy w wysokości 250,00 zł; 

4) dla pozostałych radnych w wysokości 200,00 zł. 

2) „6. Udział radnego na posiedzeniu sesji, komisji stwierdza się na podstawie listy obecności, a w przypadku 
sesji zdalnej - wydruk z systemu głosowań.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 

§ 3. 1. Uchwała ma zastosowanie na okres 3 miesięcy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu w którym weszła w życie. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Mateusz Burczyk 

Id: 903143DF-4EC1-4E76-8581-A3A6B3A4A0F5. Podpisany




