
UCHWAŁA NR XXV/261/21
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wierzbinek

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 
1372 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r., poz. 1974), Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Radni otrzymują diety za udział: 

a) w sesjach Rady Gminy, 

b) w pracach stałych i doraźnych komisji.

2. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniach, o których mowa w ust. 1 dietę obniża się o: 

a) 10% w przypadku nieobecności w pracach komisji, 

b) 10% w przypadku nieobecności na sesjach,

3.  Podstawą naliczenia i wypłacenia diety jest obecność radnego na posiedzeniach (sesji i komisji) 
potwierdzona złożonym przez niego własnoręcznym podpisem na liście obecności lub poprzez zalogowanie 
elektroniczne.

§ 2. 1. Radni otrzymują zryczałtowane diety miesięczne w wysokości: 

a) Przewodniczący Rady Gminy - 1.700,- zł 

b) Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 1.400,- zł 

c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - 1.300,- zł 

d) Przewodniczący innych Komisji Rady - 1.100,- zł 

e) radni będący członkami Komisji Rewizyjnej - 1.200,- zł 

f) pozostali radni - 1.000,- zł

2. Diety za niepełny miesiąc nalicza się w ten sposób, że w pierwszej kolejności ustala się wysokość diety 
proporcjonalną do liczby dni, w których radny sprawował mandat, a następnie tak naliczoną dietę obniża się 
według zasad określonych w § 1 ust. 2.

§ 3. Dietę wypłaca się w kasie Urzędu Gminy Wierzbinek lub na wskazane konto bankowe w terminie do 5-go 
następnego miesiąca na podstawie listy zatwierdzonej przez Przewodniczącego Rady Gminy lub 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Traci moc Uchwala Nr VIII/59/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy 
Wierzbinek zmieniona Uchwałą Nr XVII/163/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 października 2016r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr VIII/59/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2015 roku. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

Bogdan Kaczalski
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Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadzono zmianę polegającą na modyfikacji wysokości 
wielokrotności 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 2020r., poz. 1658) z 1,5-krotności 
na 2,4-krotność tej kwoty, a kwota ta stanowi maksymalną wysokość diety przysługującej radnemu. 

 Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., 
poz. 1372 ze zm.) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet 
przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy. Na podstawie 
wyżej wymienionego upoważnienia zostało wydane nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1974). 

 Z uwagi za powyższe oraz konieczność dostosowania lokalnych regulacji do aktualnych wymogów 
prawnych na podstawie art.25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm. ) Rada Gminy ustaliła wysokości diet przysługujące radnym Gminy 
Wierzbinek. 

 W związku z powyższym Rada Gminy postanowiła jak w sentencji uchwały.
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