
UCHWAŁA NR XXXIV/212/2021 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Przesmyki 

Na podstawie podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i 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 Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się z zastrzeżeniem § 2 diety dla radnych za każdorazowy 
udział w posiedzeniach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji oraz innych 
spotkaniach na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy 
w następującej wysokości: 

1) dla Radnych Rady Gminy   -   300,00 zł 

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy -   370,00 zł 

2. Radnemu w danym dniu przysługuje tylko jedna dieta, o której mowa 
w ust. 1, bez względu na liczbę posiedzeń w tym dniu. 

§ 2. Dla Przewodniczącego Rady w związku z wykonywaniem czynności 
związanych z pracą Rady przyznaje się miesięczną dietę w wysokości 
1.200,00 zł. 

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu za 
każdą nieobecność Przewodniczącego Rady na sesji Rady Gminy oraz na 
posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem proporcjonalnie do łącznej ilości 
odbytych w danym miesiącu sesji oraz  posiedzeń, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli Przewodniczący Rady wykonywał inne obowiązki związane 
z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu 
sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu. 

3. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej 
przez Przewodniczącego Rady od której uzależniona jest wypłata diety lub jej 
wysokość, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując 
za miesiąc łącznie 30 dni. 

4. Diety określone w § 1 wypłaca się niezwłocznie po zakończeniu sesji Rady, 
posiedzenia Komisji lub innego posiedzenia. 

5. Podstawą wypłaty diety jest udział w posiedzeniu osób uprawnionych do jej 
otrzymania, potwierdzony przez te osoby własnoręcznym podpisem na liście 
obecności. 
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6. Dietę, o której mowa w § 2 wypłaca się do 28-go każdego miesiąca. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 
18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do 
ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wojciech Skolimowski 
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