
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XLIII/…../2022 

RADY GMINY LUTOWISKA 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży radnym Gminy 

Lutowiska. 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia           

27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu 

gminy (Dz.U. z 2021 poz. 1974) oraz § 2 i § 5 ust 3 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania                                     

z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r., nr 

66 poz. 800  ze zm.)      Rada Gminy Lutowiska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy 

Lutowiska za udział w pracach rady i jej komisjach oraz określa zasady zwrotu kosztów 

podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Lutowiska. 

2. Radnym przysługuje tylko jedna dieta w danym dniu, bez względu na liczbę posiedzeń,           

w których uprawniony do otrzymania diety uczestniczył. 

 

3. W przypadku zbiegu prawa do kilku diet z racji pełnionych funkcji w radzie gminy lub jej 

komisjach przysługuje tylko jedna najwyższa dieta. 

 

4. Udział radnego w posiedzeniu rady gminy oraz komisji stwierdza się na podstawie listy 

obecności z danego posiedzenia rady gminy oraz posiedzenia komisji. 

§ 2. Za udział w pracach rady i jej organów ustala się dla radnych diety w następującej 

wysokości: 

1) Dla przewodniczącego komisji lub prowadzącego obrady jego zastępcy w wysokości 300 zł 

za jedno posiedzenie komisji. W przypadku posiedzenia połączonych komisji dieta przysługuje 

prowadzącemu posiedzenie; 

2) Dla sekretarza komisji w wysokości 350 zł za jedno posiedzenie komisji. W przypadku 

posiedzenia połączonych komisji dieta przysługuje radnemu - sekretarzowi sporządzającemu 

protokół; 

3) Dla zastępcy przewodniczącego rady w wysokości 350 zł za sesję; 

4) Dla pozostałych radnych za udział w sesjach rady i pracach komisji, której są członkami                      

w wysokości 250 zł. 

§ 3. 1. Ustala się miesięczną dietę dla przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 2 000 zł. 

2. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego dietę wypłaca się jego 

zastępcy. 

3. W przypadku pobierania diety, o której mowa w ust. 1 i 2 nie przysługują należności 

określone w § 2. 



§ 4. W związku z podróżą służbową radnemu przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży na 

zasadach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                          

w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

gminy. 

§ 5.  W przypadku korzystania (za zgoda przewodniczącego rady) w podróży służbowej                                      

z samochodu nie będącego własnością gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu 

wg stawek za 1 km: 

1) 0,30 zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3; 

2) 0,53 zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3. 

§ 6.  Należności określone  uchwałą wypłacane są w kasie urzędu gminy lub na wskazane przez 

radnego konto w terminie 7 dni od daty odbycia posiedzenia lub podróży, z wyjątkiem 

należności o których mowa w § 3, które wypłacane są do 5 dnia następnego miesiąca.  

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/176/2021 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 grudnia 2021 

roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu koszów podróży Radnym Gminy 

Lutowiska. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego         

i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  : 

Zgodnie z art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. 

poz.559 ze zm.) - na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety.                       

W świetle art.25 ust.6 powołanej wyżej ustawy - wysokość diety przysługującej radnemu 

gminy 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 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Maksymalną wysokość diet przysługujących 

radnemu gminy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r.                           

w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021r. 

poz.1974).  

 

 


