
UCHWAŁA NR XXXIII/300/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży 
służbowych, przysługujących radnym Rady Gminy Kłodawa. 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.), w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974), Rada 
Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Za udział w pracach Rady Gminy Kłodawa radnemu, w zależności od pełnionej funkcji, przysługuje 
miesięczna, zryczałtowana dieta. 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1, ustalana jest w wysokości: 

a) dla Przewodniczącego Rady Gminy  - 2.100 zł 

b) dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy - 1.700 zł 

c) dla Przewodniczących Komisji:  - 1.500 zł 

d) dla Wiceprzewodniczących Komisji: - 1.200 zł 

e) dla pozostałych radnych   - 1.100 zł. 

§ 2. Każdemu radnemu przysługuje jedna dieta bez względu na liczbę pełnionych funkcji. W przypadku 
zbiegu pełnienia funkcji, radny ma prawo do diety w wyższej wysokości. 

§ 3. 1. Wypłata diet, o których mowa w § 1 ust. 2, za dany miesiąc kalendarzowy, następować będzie 
jednorazowo, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca, gotówką lub przelewem na wskazane przez 
radnego konto. 

2. W przypadku zmiany funkcji pełnionej przez radnego w trakcie danego miesiąca, wysokość diety ustala 
się proporcjonalnie do okresu sprawowania tej funkcji w danym miesiącu. 

§ 4. Każda nieobecność radnego na posiedzeniu sesji lub komisji powoduje obniżenie zryczałtowanej, 
miesięcznej diety o 20%. 

§ 5. Podstawą do dokonywania wypłaty diet jest zbiorcza lista, wykonana przez biuro obsługi Rady na 
podstawie list obecności sporządzanych na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Kłodawa w danym 
miesiącu. Listę zatwierdza przewodniczący Rady Gminy Kłodawa. 

§ 6. Radnemu uczestniczącemu w podróży służbowej poza granicami Gminy Kłodawa przysługuje zwrot 
kosztów podróży wg rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. 
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. 
z 2006 r., Nr 66 poz. 800 ze zm.) i 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. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 8. Traci moc uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych, przysługujących radnym 
Rady Gminy Kłodawa. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów 
podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę Gminy. Radny pełni funkcję społeczną, 
a przysługująca dieta nie stanowi wynagrodzenia. Dieta radnego jest rekompensatą za utracone zarobki 
i stanowi zwrot kosztów związanych z wykonywaniem mandatu. Dlatego przyjęto zasadę potrącania 20% 
miesięcznej diety za każdą nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji niezależnie od faktu, czy jest ona 
usprawiedliwiona czy też nie. 

W październiku weszła w życie zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe. Nowela przewiduje m.in. podwyżkę diety radnych wszystkich szczebli oraz 
wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, czyli m.in. marszałków 
województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W efekcie maksymalna dieta radnego 
wzrośnie do 4 294,60 zł, natomiast górna granica wynagrodzenia pracowników samorządowych 
zatrudnionych na podstawie wyboru wyniesie nieco ponad 20 tys. zł. 
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