
UCHWAŁA NR XXXIII/211/2021 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Zawonia 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.), § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710), Rada Gminy Zawonia 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety przysługującej radnemu w zależności od 
pełnionej funkcji: 

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości – 1.200,00 zł 

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy 
w wysokości – 800,00 zł 

3) dla Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w wysokości – 700,00 zł 

4) dla pozostałych radnych niepełniących funkcji wymienionych w pkt 1-3 w wysokości – 600,00 zł 

§ 2. Jeżeli radny pełni jednocześnie kilka funkcji, o których mowa w §1, przy ustalaniu wysokości diety 
bierze się pod uwagę funkcję, do której przypisana jest najwyższa wysokość diety miesięcznej. 

§ 3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następować będzie w terminie do 15 dnia każdego 
następnego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez radnego. 

§ 4. 1. Wysokość przysługującej radnemu diety ulega potrąceniu o 30% z tytułu każdorazowej nieobecności 
na sesji Rady Gminy Zawonia. 

2. Wysokość przysługującej radnemu diety ulega potrąceniu o 15% z tytułu każdorazowej nieobecności na 
komisji Rady Gminy Zawonia, której radny jest członkiem.W przypadku wspólnego posiedzenia stałych 
komisji Rady Gminy Zawonia radnemu, który należy do dwóch i więcej komisji, nieobecność na tym 
posiedzeniu liczy się jako nieobecność na jednym posiedzeniu. 

3. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywa się sesja Rady Gminy oraz posiedzenia jednej lub więcej 
komisji, w której nie uczestniczy radny, potrącenie następuje za jedną nieobecność na sesji. 

4. W przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbywają się obrady sesji Rady Gminy Zawonia lub 
posiedzenia komisji Rady Gminy Zawonia, radny zachowuje prawo do miesięcznej zryczałtowanej diety 
w wysokości określonej w §1. 

5. W przypadku zmiany funkcji  pełnionej przez radnego w trakcie miesiąca , wysokość diety naliczana jest 
proporcjonalnie do okresu sprawowania tej funkcji w danym miesiącu. 

6. Jeżeli radny sprawuje mandat przez niepełny miesiąc kalendarzowy (objęcie mandatu lub jego 
wygaśnięcie), wówczas dieta podlegająca wypłacie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i odpowiada 
stosunkowi dni kalendarzowych, przez które radny sprawował mandat do liczby dni kalendarzowych jakie liczy 
ten miesiąc. 

7. Łączna suma potrąceń, o których mowa w §4 ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 50% maksymalnej 
wysokości diety określonej w §1. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III//2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Zawonia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5B0CA3A-FE3D-41D4-8066-EDAB27D2E098. Podpisany Strona 1



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują
diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). Rada Gminy przy ustalaniu
wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
Obecna uchwała ma na celu uregulowanie wysokości diet wypłacanych dla radnych Rady Gminy
Zawonia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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