
UCHWAŁA NR XXXI/226/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
dla radnych Rady Gminy Gizałki 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 1372 z późn. zm.), § 3 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) oraz rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności 
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1 Ustala się miesięczną dietę dla radnego: 

1) pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki w wysokości 2 000 zł, 

2) pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki w wysokości 1 300 zł. 

2. Wysokości diet, o których mowa w ust. 1, ulegają obniżeniu o 20% za każdą nieobecność na posiedzeniu 
rady gminy oraz posiedzeniu komisji stałych, których radny jest członkiem. 

§ 2. Ustala się wysokość diet następująco: 

1) Radnemu Rady Gminy Gizałki – 23% kwoty bazowej określonej w ustawie dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sterze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1658) – każdorazowo za udział w posiedzeniu komisji stałej i posiedzeniu rady gminy, 

2) Przewodniczącemu Komisji Rady Gminy Gizałki – 26% kwoty bazowej określonej w ustawie dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sterze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1658) – za kierowanie posiedzeniem komisji stałej rady gminy. 

§ 3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo na podstawie list sporządzonych 
w oparciu o listy obecności na posiedzeniach rady gminy oraz posiedzeniach komisji rady gminy. 

§ 4. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe do piątego 
dnia następnego miesiąca. 

§ 5. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest 
wysokość diety, zmiana wysokości diety następuje od kolejnego miesiąca. 

§ 6. 1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. 

2. W przypadku przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy, 
radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek określonych 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. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

§ 7. Traci moc uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gizałki. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 



§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXXI/226/2021 
Rady Gminy Gizałki  

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży  
dla radnych Rady Gminy Gizałki 

 

Artykuł 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym reguluje prawo radnego do diety oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowej zobowiązując radę gminy do określenia zasad realizacji prawa radnego do diety i zwrotu 
kosztów podróży służbowych. 

Radny za wykonaną pracę na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje dietę jako 
rekompensatę za wynagrodzenie utracone w związku z nieobecnościami w pracy. Diety ustala się biorąc pod 
uwagę pełnione funkcje. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1974) w gminach poniżej 15 tysięcy mieszkańców radnemu przysługują  w ciągu miesiąca diety 
w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diet w gminach o największej liczbie mieszkańców. 

Podróż służbowa radnego została uregulowana w rozporządzeniu MSWiA z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie 
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Podróżą służbową 
jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, 
określonego przez przewodniczącego rady, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba rady. Środek 
transportu do odbycia podróży określa przewodniczący rady gminy w poleceniu służbowym. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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