
UCHWAŁA NR XLI]358/21 
RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

W sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży slużbowych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 
poz. 1974) 

uchwala się, co następuje: 

1. Z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnieniem mandatu radnego, w tym za udział  
w pracach rady gminy i jej komisjach, radnemu przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta, której wysokość  
jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionej przez radnego. 

2. I. Ustala się  wysokość  zryczałtowanej miesięcznej diety, o której mowa w § 1: 

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1 700,00 zł; 

2) dla Wiceprzewodniczący Rady Gminy - I 400,00 zł; 

3) dla Przewodniczącego komisji stałej - I 400,00 zł; 

4) dla pozostałych radnych - I 300,00 A. 

2. Radnemu, pełniącemu kilka funkcji w Radzie Gminy, przysługuje tylko jedna dieta w najwyższej 
wysokości. 

3. Powołanie radnego do składu komisji doraźnej nie powoduje zmiany wysokości diet, o których mowa 
W ust. 1. 

3. 1. Wysokość  diety miesięcznej, określona w § 2 ust. I. ulega obniżeniu: 

1) o 20% za każdą  nieobecność  radnego na sesji Rady Gminy; 

2) o 15% za każdą  nieobecność  radnego na posiedzeniu komisji stałej lub doraźnej Rady Gminy, której radny 
jest członkiem lub na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy, których radny jest członkiem. 

2 Postanowieú ust. I nie stosuje się  w przypadku, gdy nieobecność  radnego jest spowodowana 
wykonywaniem innych obowiązków radnego na podstawie upoważnienia lub polecenia Przewodniczącego 
Rady Gminy. 

4. Miesięczną  dietę  radnego oblicza się  proporcjonalnie do rzeczywistego okresu pełnienia mandatu, 
przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni, w następujących przypadkach: 

1) w pierwszym i ostatnim niepełnym miesiącu kadencji; 

2) objęcia lub utraty bądź  zrzeczenia się  mandatu w trakcie kadencji; 

3) pełnienia w radzie funkcji określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-3. 

S. 1. Podstawą  do dokonania wypłaty diet, o których mowa w § 2 ust. 1, jest miesięczne zestawienie 
sporządzone na podstawie listy obecności na sesji Rady Gminy, posiedzeniu komisji stałej lub doraźnej Rady 
Gminy. 

2. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, 
za miesiąc poprzedni, w kasie Urzędu Gminy w Krasocinie lub przelewem na konto bankowe wskazane przez 
radnego. 
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* 6. 1. Radnym z tytułu wykonywania mandatu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na 
zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. 
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. 
Nr 66, poz. 800; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280). 

2. Delegowanie Przewodniczącego Rady Gminy dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

3. W przypadku wyrażenia przez Przewodniczącego Rady Gminy zgody na przejazd w podróży służbowej 
pojazdem samochodowym niebędącym własnością  gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdów 
według maksymalnych stawek określonych w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
1 motorowerów niebędących własnością  pracodawcy. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się  odpowiednio do Przewodniczącego Rady Gminy, przy czym zgody 
udziela Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

* 7. Traci moc Uchwała Nr XXVI/259/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 
zasad przyznawania i wysokości diet radnych (zm.: Uchwała Nr V/41/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 
28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych). 

8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy w Krasocinie, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Krasocin. 

9. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 diii od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą  obowiązującą  od dnia I stycznia 2022 r. 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLI/358/21 
RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z2021 r. poz. 1834), na zasadach ustalonych przez radę  gminy radnemu 
przysługują  diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Odpowiednio do art. 25 ust. 8 ustawy 
o samorządzie gminnym, rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę  funkcje pelnione 
przez radnego. 

Wysokość  tych diet w ciągu miesiąca nie może przekroczyć  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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658 i z2021 r. poz. 1834) w myśl zmiany art. 25 ust. 6 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wprowadzonej ustawą  z dnia 17 września 2021 r. 
o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1834) obowiązującej od dnia 1 listopada 2021 r. 

W art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 
190; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1900), ustalono kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe - w wysokości 1789,42 zł. 2,4-krotność  ww. kwoty wynosi 4 294,61 É. 

Zgodnie z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. poz. 1974), radnemu przysługuje w ciągu miesiąca 
dieta w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców. Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w opracowaniu pt. „Ludność. Stan i struktura oraz 
ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2021 r. Stan w dniu 30 czerwca.", liczba ludności w Gminie 
Krasocin wynosi 10 585 osób. Wobec powyższego, zgodnie z istniejącym stanem prawnym, radni Rady Gminy 
Krasocin mogą  otrzymywać  świadczenia, które nie przekraczają  50% maksymalnej wysokości diety, 
co stanowi kwotę  2 147,31 zł. 

W niniejszej uchwale dieta została ustalona w formie zryczałtowanej, płatnej miesięczne. Uchwała obejmuje 
regulacje uzależniające wysokość  diety od zakresu obowiązków radnego i ograniczenie wysokości diety 
z powodu nie uczestnictwa radnego w pracach rady. W uchwale zawarto zapisy dotyczące zasad obniżania 
radnym diet w związku z niewykonywaniem przez nich swoich funkcji na rzecz samorządu. Uchwała wskazuje 
również, że praca radnego w komisji doraźnej nie powoduje zmiany wysokości diety, z uwagi na charakter tej 
komisji. Uchwała zawiera także regulacje dotyczące zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 
Mając powyższe na względzie, zasadne jest podjęcie niniejszej uehwaly. 
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