
UCHWAŁA NR XXXII/290/2021 
RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Krzykosy przysługują diety 

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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się w zależności od pełnionej funkcji, dietę miesięczną, dla:  

1) Przewodniczącego Rady Gminy – w kwocie 2147,00 zł, 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących komisji stałych – w kwocie 1550,00 zł, 

3) radnych – w kwocie 1350,00 zł. 

2. W przypadku łączenia przez radnego kilku funkcji przysługuje tylko jedna dieta – najwyższa. 

§ 2. Dieta, o której mowa w § 1 ust.1 ulega obniżeniu o 20% za każdą nieobecność na Sesji lub posiedzeniu 
komisji. 

§ 3. 1. Wypłata diety następuje do 10-go dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, przelewem na 
konto bankowe wskazane przez radnego, na podstawie listy obecności na sesjach rady oraz komisjach, których jest 
członkiem.   

2. W przypadku ustania pełnienia funkcji lub jej objęcia w ciągu miesiąca kalendarzowego, diety o których 
mowa w § 1 ust. 1, wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków w danym 
miesiącu, przyjmując za jeden dzień pełnienia obowiązków 1/30 wysokości diety.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 5. Traci moc: 

1) Uchwała Nr II/8/2010  Rady Gminy Krzykosy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diety 
zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady, 

2) Uchwała Nr XIV/145/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania diet 
radnym Gminy Krzykosy oraz Uchwała Nr XVI/161/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 7 maja 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet radnym Gminy Krzykosy. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem  1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jankowiak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXII/290/2021 

RADY GMINY KRZYKOSY 

Z DNIA 25 LISTOPADA 2021 R. 

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze 
zm.) na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, radnemu przysługuje dieta, przy czym przy ustalaniu jej 
wysokości bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Maksymalna wysokość diet radnych nie 
może przekroczyć w ciągu miesiąca 50% 2,4 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na dzień podejmowania niniejszej uchwały kwota 
bazowa wynosi 1789,42 zł a jej 2,4 krotność stanowi kwotę 4294,61 zł.   

Zgodnie z § 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), radnemu, w gminach do 15 
tys. mieszkańców miesięczna wysokość diety nie może przekroczyć 50% maksymalnej wysokości diety. 
Aktualnie kwota ta, w przypadku Gminy Krzykosy wynosi 2147,30 zł.   

W przedmiotowej uchwale proponuje się uchwalenie diety miesięcznej, której wysokość jest zróżnicowana 
w zależności od pełnionej funkcji.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały prowadzi do ujednolicenia zasad przyznawania diet gdyż dotychczas radny 
pełniący funkcję Przewodniczącego Rady miał ustaloną dietę miesięczną, a dla pozostali radni otrzymywali 
diety za każdy udział w sesji lub posiedzeniu komisji.  

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.   

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Krzysztof Jankowiak 
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