
Projekt nr 5 

Uchwała Nr …/…./2022 

Rady Gminy Jedlińsk 

z dnia … 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych 

i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk - 

sołtysów 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8, art. 37b ust.1 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 diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) oraz art. 18 

ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1834)  

 

Rada Gminy Jedlińsk, uchwala co następuje: 

§ 1. 

 1. Ustala się wysokość miesięcznej diety, przysługującej za udział w pracach Rady i jej 

organach: 

1) Dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk – w 

wysokości do 50% kwoty maksymalnej diety stanowiącej 2,4 krotność kwoty bazowej 

określonej w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, co stanowi 2147,30 zł, z 

tym, że kwota przysługującej diety wynosi 2147,00 zł. 

2) Dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk – w 

wysokości do 42% kwoty maksymalnej diety stanowiącej 2,4 krotność kwoty bazowej 

określonej w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, co stanowi 1803,74 zł, z 

tym że kwota przysługującej diety wynosi 1800,00 zł. 

3) Dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego komisji stałej – w wysokości do 

40% kwoty maksymalnej diety stanowiącej 2,4 krotność kwoty bazowej określonej w 

art. 25ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, co stanowi 1717,84 zł, z tym że kwota 

przysługującej diety wynosi 1700,00 zł. 

4) Dla pozostałych radnych- w wysokości 38% kwoty maksymalnej diety stanowiącej 

2,4 krotność kwoty bazowej określonej w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie 

gminnym, co stanowi 1631,95 zł, z tym że kwota przysługującej diety wynosi 

1.600,00 zł. 
2. Radnemu pełniącemu kilka funkcji w radzie przysługuje tylko jedna miesięczna dieta w 

najwyższej wysokości. 

3.Miesięczną dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania 

mandatu przez radnego w następujących przypadkach: 

1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji, 

2) objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji, 

3) sprawowania funkcji w radzie, o których mowa w § 1 ust. 1. 

4. Zasady o których mowa w §1 ust.1  stosuje się do diet należnych od 1 sierpnia 2021r. 



§ 2. 

Ustala się miesięczne diety przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych gminy - sołtysom za wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionej 

funkcji, udziału w pracach Rady Gminy (sesje) oraz w spotkaniach organizowanych przez 

Wójta Gminy w wysokości 400,00 zł. 

 

§ 3. 

1. Wysokość przysługującej radnemu miesięcznej diety, o której mowa w § 1 ust. 1 ulega 

zmniejszeniu o 5 % za każdą nieobecność radnego na sesji lub komisji Rady Gminy. 

2. Radny zachowuje prawo do miesięcznej diety określonej w § 1 ust. 1 również 

w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbyły się obrady sesji Rady, lub posiedzenie 

Komisji, do której radny należy. 

3. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które 

uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji Rady Gminy, dieta nie ulega 

obniżeniu. 

§ 4. 

1. Wysokość przysługującej diety przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych gminy - sołtysom, o której mowa w § 2 ust. 1 ulega zmniejszeniu o 5 % za 

każdą nieobecność sołtysa na sesji Rady Gminy. 

2. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtys 

zachowuje prawo do miesięcznej diety określonej w § 2 ust. 1 również w przypadku, gdy w 

danym miesiącu nie odbyły się obrady sesji Rady Gminy. 

3. W przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca, diety 

wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji. 

 

§ 5. 

1. Podstawą zmniejszenia miesięcznej diety, o której mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, są listy 

obecności radnych i sołtysów na sesjach rady, potwierdzone przez przewodniczącego rady 

(lub w razie jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego rady), oraz na posiedzeniach 

komisji potwierdzone przez przewodniczącego danej komisji stałej rady (lub w razie jego 

nieobecności przez zastępcę przewodniczącego tej komisji) sporządzone przez pracownika 

biura rady i przedłożone do Referatu Budżetowego Urzędu Gminy celem naliczenia należnej 

kwoty miesięcznej diety. 

2. Diety wypłacane są w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, na rachunek bankowy 

wskazany przez radnego i sołtysa. 

 

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XIX/46/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w 

sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk - sołtysów 

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk. 

 

§ 8. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 



 Uzasadnienie 

 

 

 Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na 

zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów 

podróży służbowych. Ustęp 6 cytowanego wyżej artykułu stanowi, że wysokość diet 

przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 krotności kwoty 

bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw. 

 Projekt uchwały nie narusza dyspozycji przepisu art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym przy ustalaniu wysokości diet radnych 

uwzględnia się funkcje pełnione przez radnego. 

 Przepis § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w 

sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, stanowi, że w gminie 

poniżej 15 tys. mieszkańców radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 

50 % maksymalnej wysokości diety. 

 Wyliczona na podstawie przytoczonych wyżej przepisów wysokość maksymalnej 

diety radnego Rady Gminy Jedlińsk nie może przekroczyć kwoty 2 147,30 zł. 

 Postanowienia dotyczące diet radnych zawarte w przedmiotowej uchwale, w oparciu o 

art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1834) mają zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

  

 

 


