
UCHWAŁA NR XXXIV/257/2021 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Żelazków 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2021 r. poz. 1372, 1834) 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 Żelazków uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się diety miesięczne w wysokości: 

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy -  1 430,00 zł, 

2) dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy -  910,00 zł, 

3) dla Przewodniczących komisji Rady Gminy -   910,00 zł, 

4) dla radnych  będących członkami jednej komisji Rady Gminy -  650,00 zł. 

5) dla radnych będących członkami co najmniej dwóch komisji  - 780,00 zł 

§ 2.  

1. Każdy radny otrzymuje dietę  tylko z jednego tytułu wymienionego  w § 1 uchwały. 

2. Za każdą nieobecność na posiedzeniu  Rady czy Komisji Rady potrąca się 50 zł kwoty przysługującej 
diety, przy czym suma tych potrąceń nie może być wyższa niż kwota ustalonej diety. 

3. Jeżeli okres sprawowania mandatu nie obejmuje pełnego miesiąca , dietę wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej do czasu pełnienia mandatu , dzieląc kwotę miesięcznej diety przez liczbę kalendarzowych dni  
w danym miesiącu ,  a otrzymaną kwotę mnożąc przez liczbę dni sprawowania mandatu. 

4. Podstawą stwierdzenia obecności na sesji Rady czy posiedzeniu Komisji Rady jest podpis radnego 
złożony na liście obecności i potwierdzony podpisem Przewodniczącego obrad. 

§ 3.  

1. Sołtysom za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich ustala się dietę w wysokości 650,00 zł 
za kwartał. 

2. Dieta sołtysa pokrywa zryczałtowane koszty podróży służbowych. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 1 grudnia 2021 roku. 



§ 6.  

Traci moc uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia  diet 
radnych, sołtysów , członków komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIV/257/2021

RADY GMINY ŻELAZKÓW

Z DNIA 07.12.2021 R.

W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI DIET RADNYCH

RADY GMINY ŻELAZKÓW

Zgodnie ze zmienionym art. 25 ust. 6. ustawy o samorządzie gminnym wysokość diet
przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty
bazowej, (poprzednio 1,5 krotności), 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 (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). Kwota bazowa obecnie wynosi 1789,42 zł. Zgodnie z art. 25 ust. 7
ustawy o samorządzie gminnym Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną
wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców
gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o
największej liczbie mieszkańców. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021
r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz.
1974) ustalono, że w gminie do 15 tys. mieszkańców maksymalna wysokość diety wynosi 50%
diety maksymalnej, czyli obecnie 2 147,30 zł.

Przy ustaleniu wysokości diet radnych, zgodnie z art. 25 ust. 8. ustawy o samorządzie
gminnym rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione
przez radnego. Przedłożony projekt uchwały ustala diety radnych w granicach ustalonych przez
obecnie obowiązujące przepisy, uwzględniając funkcje pełnione przez radnych. W związku z
powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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