
UCHWAŁA NR XXXIII/314/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet radnym 
oraz zwrot kosztów podróży 

Na podstawie  art. 25 ust. 4, 6 i 8  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2001 r. poz. 1974) oraz w związku 
z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Radnemu Gminy Rudnik przysługuje dieta na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Podstawa obliczenia diety wynosi 50%, 2,4 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej 
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zwane dalej „podstawą”. 

§ 3. 1. Ustala się miesięczną dietę dla radnych: 

1) Przewodniczący Rady Gminy  - 66% podstawy. 

2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy  - 47% podstawy. 

3) Przewodniczący stałej Komisji Rady  Gminy – 42% podstawy. 

4) Zastępca Przewodniczącego stałej Komisji Rady Gminy – 40% podstawy. 

5) Członkowie komisji – 33% podstawy. 

6) Pozostali radni – 23% podstawy. 

2. Wysokość diet jest zróżnicowana ze względu na pełnione funkcje i powierzone obowiązki. 

§ 4. Podstawą wypłaty diety jest udział radnego w sesjach i komisjach oraz podpisanie listy obecności 
z zastrzeżeniem §5. 

§ 5. 1. Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy w danym miesiącu wypłaca się dietę pomniejszona 
o 40%, a za każdą nieobecność na posiedzeniach komisji w danym miesiącu wypłaca się dietę pomniejszona 
o 20%. 

2. W przypadku zbiegu uprawnień do pobierania diet z dwóch lub więcej tytułów, radnemu przysługuje 
tylko jedna wyższa dieta. 

3. Za nieobecność radnego na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, przyjmuje się, że radny jest 
nieobecny na posiedzeniu jednej komisji. 

4. W przypadku, gdy radny wykonuje inne zadania związane z funkcją pełnioną w samorządzie i zleconych 
przez Przewodniczącego, które uniemożliwiają mu obecność na Sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Komisji , 
dieta nie ulega obniżeniu. 

5. Dieta nie przysługuje za miesiąc w którym  nie odbyła się sesja Rady Gminy lub posiedzenia Komisji. 

6. W przypadku nieobecności na wszystkich posiedzeniach i sesji w miesiącu dieta nie przysługuje. 

§ 6. Wypłata diety następuje w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 7. W wypadku rozpoczęcia kadencji Rady, jej upływu lub wygaśnięcia mandatu, dietę wypłaca się 
proporcjonalnie w stosunku do okresu sprawowania funkcji, w rozliczeniu danego miesiąca. 

§ 8. Obliczona kwota diety podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, ze końcówki kwot 
wynoszących mniej niż 50 gorszy pomija się , a końcówki kwot wynoszących 50 groszy i więcej podwyższa się 
do pełnych złotych. 
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§ 9. 1. Należności przysługujące radnym z tytułu podróży służbowych uregulowane są  
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 gmin (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 66, poz. 800). 

2. Zwrotu kosztów używania przez radnego w podróży służbowej pojazdu niebędącego własnością Gminy 
następuje według maksymalnych stawek ustalonych za 1 kilometr przebiegu pojazdu w rozporządzeniu 
Ministra  Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 27 poz. 271 ze zm.). 

§ 10. Traci moc uchwała nr XV/118/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i zasad ich wypłacania. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2021 r.   
Przewodniczący 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Eugeniusz Kosel 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, na zasadach ustalonych przez radę gminy, 
radnemu przysługują diety. Zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy przy 
ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Maksymalna wysokość  
diet radnych nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 krotności kwoty bazowej określonej 
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.  Na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw zmianę wysokości diet przyjęto od 
1 listopada 2021 roku. 

Na dzień podejmowania niniejszej uchwały kwota bazowa wynosi 1.789,42 zł, a jej 2,4 krotność stanowi 
kwotę 4.294,61 zł. Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującym radnemu gminy, w gminach do 15 tys. 
mieszkańców, miesięczna wysokość diety radnego nie może przekroczyć 50% maksymalnej wysokości 
diety. Aktualnie zatem kwota ta dla Gminy Rudnik wynosi  2.147,30 zł. 

Wysokość diet radnych na dzień podejmowania niniejszej uchwały będzie się kształtować 
następująco: 

1.Przewodniczący Rady Gminy  - 66% podstawy tj. kwota 1.417,00 zł; 

2.Wiceprzewodniczący Rady Gminy  - 47% podstawy tj. kwota 1.009,00 zł; 

3.Przewodniczący stałej Komisji Rady  Gminy – 42% podstawy tj. kwota 902,00 zł; 

4.Zastępca Przewodniczącego stałej Komisji Rady Gminy – 40% podstawy  tj. kwota 859,00 zł; 

5.Członkowie komisji – 33% podstawy tj. kwota  709,00 zł; 

6.Pozostali radni – 23% podstawy tj. kwota 494,00 zł 
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