
Projekt 
 
z dnia  23 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. poz. 1834) - Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/248/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej dokonuje się następujących zmian: 

1) w  1 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Ustala się radnym dietę związaną z wykonywaniem mandatu radnego wypłacaną            
jednorazowo w miesiącu w wysokości: 

              1) radny      900,- zł 
              2) przewodniczący stałych komisji Rady   1.000,- zł 
              3) wiceprzewodniczący Rady   1.400,- zł 
              4) przewodniczący Rady   1.800,- zł 

”; 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych ustala się dietę  
miesięczną w związku z pełnieniem przez nich funkcji w wysokości 700,00 zł.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022r. 

 Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie 

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy przedkłada się projekt uchwały. 
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