
UCHWAŁA NR LIV/481/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 22 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, na podstawie których radnym Rady Miejskiej 
w Rymanowie przysługują diety za udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. 
poz.1372 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r., w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. nr 61, poz. 710) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Rymanowie nr VII/63/07 z dnia 12 czerwca 2007r., w sprawie zasad, na 
podstawie których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za udział w pracach oraz zwrot 
kosztów podróży służbowych, zmienionej uchwałą nr XVI/168/16 z dnia 29 stycznia 2016 zmieniającą 
uchwałę w sprawie zasad, na podstawie których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za 
udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych zmianie ulega § 2, który otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie: 

„1. Podstawowa wysokość miesięcznej diety radnego wynosi 19% maksymalnej wysokości diety 
przysługującej radnemu w gminach, o których mowa w § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2000r., w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. 
nr 61, poz. 710). 

2. Biorąc pod uwagę funkcję pełnione przez radnych wysokość miesięcznej diety: 

1) przewodniczącego Rady Miejskiej wynosi 53% maksymalnej wysokości diety, o której mowa 
w ust. 1, 

2) wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wynosi 25% maksymalnej wysokości diety, o której mowa 
w ust. 1, 

3) przewodniczącego stałej lub doraźnej komisji Rady Miejskiej wynosi 22% maksymalnej wysokości 
diety, o której mowa w ust. 1.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Gminy 
Rymanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021r., z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021r. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Grażyna Skolarczyk 
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