
 

Projekt 

 

Uchwała nr 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia …... 

w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy oraz należności z tytułu 

zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 oraz art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2021.1372 t. j.), w związku z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w 

sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu  gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) w związku z 

art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834)  

 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala 

 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kroczyce;  

2) Radnym - należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Kroczyce;  

3) komisji - należy przez to rozumieć komisję stałą Rady Gminy Kroczyce;  

4) sesji - należy przez to rozumieć sesję Rady Gminy Kroczyce;  

5) posiedzeniach - należy przez to rozumieć posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kroczyce;  

6) nieobecności - należy przez to rozumieć nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji stałej, której 

jest członkiem, z wyjątkiem nieobecności wynikającej z wykonywania przez radnego zadania mającego 

bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez Przewodniczącego Rady.  

 

§ 2. 

1. Radnemu przysługuje dieta miesięczna w wysokości …. zł (słownie: … złotych 00/100), z zastrzeżeniem 

regulacji zawartych w ust. 2 - 5.  

2. Radnemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady przysługuje dieta miesięczna w wysokości …. zł 

(słownie: …… złotych 00/100).  

3. Radnemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady przysługuje dieta miesięczna w wysokości ….. zł 

(słownie: …..złotych 00/100).  

4. Radnemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego komisji przysługuje dieta miesięczna w wysokości ….. zł 

(słownie: …….. złotych 00/100).  

5. Radnemu pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego komisji przysługuje dieta miesięczna w wysokości 

….. zł (słownie: …….. złotych 00/100).  

6.. Radnemu, niezależnie od ilości i rodzaju pełnionych funkcji, przysługuje jedna dieta w najwyższej wysokości.  

7. W przypadku wykonywania mandatu radnego przez czas krótszy niż pełny miesiąc lub pełnienia przez radnego 

funkcji przez czas krótszy niż pełny miesiąc, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia tej 

funkcji.  Przedmiotowy zapis dotyczy rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji. Za miesiąc przyjmuje się 30 dni. 

 

§ 3. 

1. Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji z przysługującej diety potrąca się 10% kwoty określonej 

w § 2.  

2. Za każdą nieobecność radnego na sesji z przysługującej diety potrąca się 30% kwoty określonej w § 2.  

3. Podstawą potrąceń wymienionych w § 3 jest brak podpisu radnego na liście obecności na posiedzeniu komisji 

oraz sesji.  

 

§ 4. 

Dieta nie przysługuje w przypadku: 

1) braku sesji bądź posiedzeń; 

2) nieobecności radnego w danym miesiącu na żadnym posiedzeniu komisji i sesji.  



 

§ 5. 

Diety wypłacane są w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie zestawienia 

obecności uczestnictwa radnych w posiedzeniach komisji oraz sesji za dany miesiąc, zatwierdzonego przez 

Przewodniczącego Rady bądź Wiceprzewodniczącego Rady.  

 

§ 6. 

1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych bezpośrednio związanych z wykonywaniem mandatu 

na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. 

w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.  

2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej 

Przewodniczącego Rady określa w poleceniu wyjazdu służbowego Wiceprzewodniczący Rady. 

 

§ 7. 

Traci moc Uchwała Nr 6/I/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla 

radnych za udział w pracach Rady Gminy.  

 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.  

 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nowe progi wysokości diet 

radnych. W przypadku Gminy Kroczyce maksymalna wysokość diet radnych to równowartość 50% 

maksymalnej diety. Maksymalna dieta radnego (art. 25 ust. 6 ustawy) to 2,4-krotność kwoty bazowej 

określonej w ustawie budżetowej. Kwota bazowa na 2021 r. to 1 789 zł 42 gr., a 2,4 krotność tej kwoty 

to 4 294 zł 60 gr., 50% tej wartości to 2 147 zł 30 gr. Maksymalna dieta radnego Gminy Kroczyce 

wynosi więc 2 147 zł 30 gr. Radni dotychczas pobierają diety według stawek ustalonych w 2018 r. tj.: 

1) Przewodniczący – 1200 zł,  

2) Wiceprzewodniczący – 800 zł,  

3) Przewodniczący Komisji – 750 zł,  

4) Z-ca Przewodniczącego Komisji – 700 zł 

5) pozostali radni 650 zł. 

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 2100 zł, w 2021 r. minimalne wynagrodzenie 

wynosi 2 800 zł, na 2022 rok ma wynosić 3010 zł. Oznacza to 25% wzrost w stosunku do roku 2021, a 

prawie 30% wzrost w stosunku do roku 2022.  


