
PROJEKT 

UCHWAŁA NR _____/__/22 

RADY GMINY ZAŁUSKI 

z dnia __ marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad naliczania diet przysługującym radnym gminy Załuski 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. , poz. 

559 t.j.) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku 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 2021 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1834) Rada Gminy Załuski u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1  

1. Za podstawę ustalenia diet przyjmuje się wysokość kwoty określonej w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie 

gminnym, z uwzględnieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy z tym, że diety zaokrągla się w dół do 

pełnego złotego. 

2. Radnym Gminy Załuski przysługują diety w wysokości: 

a) dla Przewodniczącego Rady Gminy - 93%, 

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 47%, 

c) dla Przewodniczącego komisji stałej - 42%, 

d) dla Radnego będącego członkiem jednej komisji stałej - 39%, 

e) dla Radnego nie będącego członkiem komisji stałej – 35%, 

podstawy ustalenia diety, o której mowa w ust. 1. 

3. W przypadku zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet, o których mowa w ust. 2, uprawniony otrzymuje 

jedną z diet o najwyższej wysokości. 

§ 2  

1. Wysokość diety określona w §1 ust. 2 ulega obniżeniu w danym miesiącu proporcjonalnie do liczby 

nieobecności na sesji Rady Gminy i posiedzeniach komisji. 

2. W przypadku zmiany w trakcie danego miesiąca funkcji pełnionej przez radnego, wysokość diety ustala się 

proporcjonalnie do okresu sprawowania tej funkcji w danym miesiącu. 

3. Jeżeli funkcja radnego jest pełniona przez niepełny miesiąc, wówczas dieta, o której mowa §1 ust. 2, 

przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji w danym miesiącu. 

4. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do ostatniego roboczego dnia 

miesiąca kalendarzowego na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach rady oraz 

komisjach. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe. 

§ 3  

1. Radnemu, który został delegowany do odbycia podróży służbowej, przysługuje zwrot kosztów podróży 

służbowej; na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, potwierdzonego przez Przewodniczącego Rady 

Gminy, w wysokości i na zasadach zawartych 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. 

2. Dla Przewodniczącego Rady Gminy Załuski polecenie wyjazdu służbowego potwierdza 

Wiceprzewodniczący. 

3. Zwrot kosztów podróży służbowych dokonywany jest w sposób określony w §2 ust. 4 zd. 2. 



§ 4  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski. 

§ 5  

1. Traci moc uchwała Nr 38/VI/2011 z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.  

2. Traci moc uchwała Nr 59/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

§ 6  

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, ustalenie diet radnych wprowadzonych 

niniejszą uchwałą ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r.    

§ 7  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.   

 

 

 


