
 

 

UCHWAŁA NR XLI/422//21 

Rady Gminy  Masłów   

                                                    z dnia 22 grudnia 2021r. 

 

w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługującym radnym  Rady Gminy  

w Masłowie  

 

  Na podstawie art. 25 ust 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834) uchwala się,  co następuje:  

   

§ 1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną wysokość diety przysługującą radnemu Rady Gminy 

Masłów, zróżnicowaną  w zależności od pełnionej funkcji w tym,  dla: 

1) Przewodniczącego  Rady  Gminy   w wysokości 2.100,00 zł. 

2) Wiceprzewodniczących Rady Gminy  w wysokości 1.300,00 zł.  

3) Przewodniczących Komisji w wysokości 1.300,00 zł. 

4) Zastępcy Przewodniczącego Komisji w wysokości 1.100,00 zł. 

5) pozostałych Radnych Rady Gminy  w wysokości 800,00 zł. 

 

§ 2. Radnemu, który pełni funkcje  reprezentanta  Gminy Masłów  w organach  związku 

międzygminnego   niezależnie od diety, o której mowa w § 1  przysługuje  dodatkowa dieta  w 

kwocie   450,00 złotych  miesięcznie.    
 

§ 3. 1. Dieta w wysokości określonej w § 1 przysługuje radnemu za każdy miesiąc 

kalendarzowy,   z  zastrzeżeniem  ust. 2,  3. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub  zaprzestania  pełnienia przez radnego  

funkcji  w trakcie miesiąca kalendarzowego dieta   przysługuje  w wysokości proporcjonalnej  

do okresu  sprawowania  mandatu  lub pełnienia   funkcji  w tym miesiącu.  

3.  Dieta określona w § 1 podlega obniżeniu  o: 

1) 20% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy, 

2) 10 % za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji lub wspólnym posiedzeniu 

Komisji 

-w miesiącu kalendarzowym  za który dieta  jest wypłacana. 

4. Podstawę obniżenia  diety stanowi  lista obecności radnego  na sesji lub posiedzeniu komisji  

zwołanej w trybie zwykłym, a w przypadku sesji i komisji zwołanej  w trybie zdalnym lub 

hybrydowym potwierdzenie braku uczestnictwa radnego na sesji lub posiedzeniu. Listę 

obecności oraz potwierdzenie braku uczestnictwa sporządza pracownik obsługujący  Radę 

Gminy lub Komisję. 

 

§ 4.1.  Dieta  w wysokości  określonej w § 2 przysługuje radnemu za każdy miesiąc 

kalendarzowy,  z  zastrzeżeniem  ust. 2. 

2. Za  pierwszy  i ostatni miesiąc kalendarzowy  pełnienia funkcji reprezentanta  Gminy Masłów   

w organach związku międzygminnego dieta  przysługuje w wysokości proporcjonalnej   do 

okresu   sprawowania  funkcji  w tym miesiącu. 

 



§ 5. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy będzie  dokonywana do ostatniego dnia 

roboczego tego  miesiąca  w gotówce  w kasie Urzędu Gminy Masłów lub  przelewem  na 

rachunek bankowy wskazany przez radnego. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 7. Traci moc  uchwała Nr  XXXI/279/2016 Rady Gminy  Masłów   z dnia 29 grudnia 2016r. 

w sprawie zasad na jakich radnym  Gminy Masłów  przysługują diety. 

§ 8. Uchwała  wchodzi w życie  pierwszego dnia miesiąca   kalendarzowego następującego  po 

upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Świętokrzyskiego  

.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie                                                          

do  Uchwały Nr XLI/422/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 
w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługującym radnym  Rady Gminy  

w Masłowie  

Na podstawie art. 25 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                                    

(Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834) na zasadach ustalonych przez  Radę Gminy, radnemu 

przysługuje dieta  oraz zwrot kosztów podróży  służbowych.   

Zgodnie z  art. 25 ust. 7 i 8  ustawy  rada gminy ustalając wysokość diet  winna  uwzględnić :  

1)   funkcje  pełnione przez radnego,  

oraz 

2)   wysokość maksymalnych diet przysługujących radnym  w ciągu  miesiąca  zgodnie z   

rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w sprawie maksymalnej  

wysokości  diet przysługujących radnemu gminy  (Dz. U. 2021.poz.1372) .   

Od 1 listopada br. został znowelizowany przepis art. 25 ust. 6 cyt. Ustawy o samorządzie 

gminnym podnoszący wysokość diet przysługujących radnemu z półtorakrotności do 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). Na mocy rozporządzenia z dnia 27 października 2021 r. (Dz. U. 

poz. 1974) Rada Ministrów określiła, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w 

ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w 

ust. 6 ustawy oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie 

mieszkańców (art. 25 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym). Na mocy ww. rozporządzenia 

radnemu przysługuje w ciągu miesiąca dieta, której wysokość uzależniona jest od liczby 

mieszkańców danej gminy, tj.:  

− 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,  

− 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tyś. do 100 tys. mieszkańców,  

− 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.  

Oznacza to, że maksymalna dieta radnego w Gminie Masłów nie może przekroczyć kwoty 

2.147,30 zł. (poprzednio 1.342,06 zł).  

W   § 1  i § 2  uchwały  ustalając  wysokość  diet   radnych   wzięto  pod uwagę funkcje, jakie 

pełnią radni  wykonując mandat  radnego oraz  wysokość maksymalnej  diety.    

 



W   § 3-5  ustalono zasady wypłaty  diet radnym. Skutki wynikające ze zwiększenia diet radnych 

zostały uwzględnione w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. 

 Niniejszy projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą zgodnie z § 44 pkt 4 Uchwały  

Nr XXV/282/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2020 roku w sprawie statutu 

Gminy Masłów (Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2020 roku, poz. 3838) 

„radnym w liczbie co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


