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RADY GMINIY BARTNICZKA
z dnia 29 listopada 20Zl roku

w sprawie wysokości diety dla radnych Rady Gminy Bartniczka oraz

zwrotu kosztów podróĘ służbowych.

Na podstawie art. 25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 202l r., poz. t372 z późn. Zm|), rozporządzęnia Rady
Ministrów z dnia 27 października 2027r' w sprawie maksymalnej wysokoŚci

diet przysfugujących radnemu gminy (Dz' U' z2021r.,poz. lg74.)oraz $ 5 ust 3

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2000r. w sprawie sposobu ustalania naleznoŚci z tytufu zwrotu kosztów podróży

słuzbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz' 800 zpóźn' zm.,) Rada Gminy

uchwala, co następuje:

$ 1. Ustala się wysokość diet przysfugujących radnym z uwzględnieniem

pełnionycl'l przez nich fi'rnkcj i :

1) Przewodniczący Rady Gminy miesięczny ryczałtw wysokoŚci -1800,00 zł.

2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 700,00 zł za udział w sesjach Rady

Gminy i 500 zł zaudział w komisjach Rady Gminy.;

3) Przewodniczący Komisji - 600'00 zł za udział w Komisjach Rady i 500 zł za

udział w sesjach Rady Gminy;

4) pozostali - 500,00 zł za kuŻdoruZory udział w sesjach Rady Gminy i
Komisiach Rady Gminy.

$ 2. 1' Radni, l<torzy są członkami dwóch komisji Rady Gminy pobierają jedną

dietę Za uczestnictwo w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy w
',l.z1ni1"y tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz' U. z2O2l r'poz. l834.
')Znliany wymienionegorczporządzęniazostałyogłoszonewDz'U. z2OO2r.,Nr14,poz. l38 orazz 2003r',
Nr 33, poz 280.



przypadku gdy posiedzenie komisji i sesji Rady Gminy przypadajednego drrią
przysfuguje jedna dieta w wysokości korzystniejszej dla radnego.

2' Miesięczny ryczałt okreŚlony w $l pkt 1 nie przysfuguje za miesiąc, w którynr
Przęwodniczący Rady Gminy nię wykonywał obowiązków wynikających Z
pełnienia funkcji'

3. WysokoŚĆ diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca nie może
przekroczyć kwoty maksymalnej okreŚlonej na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy o
samorządzie gminnym i $ 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysfu guj ących radnemu gminy.

$ 3. W przypadku polecenia wyjazdu sfuzbowego samochodem nie będącym
własnoŚcią gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztÓw przejazdu według
maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu określonych
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalenia oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztÓw uzywania do cęlÓw sfuzbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy.

$ a. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy'

$ 5. Traci moc uchwała NR XIX/L3OI}O Rady Gminy Bartniczka z dnia 13

sierpnia 20za roku w sprawie wysokoŚci diety dla radnych Rady Gminy
Bartniczka oraz zwrofu kosztów podroŻy słuzbowych'

$ 6. tJchwała wchodzi w Życie z dniem l grudnia 2021roku.

Przewodnr7, Rady Gminy

/^rI,/-7
Leszek Walcźak



Llzasadnienie

Zgodnie z art' 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 202l r., poz. 1372 zpoźn. zm.) radnemu przysługują diety
oraz zwrot kosztÓw podrÓży sfuzbowych na zasadach ustalonych przez Radę
Gminy.

WysokoŚc diet przysfugujących radnemu nie moze przekroczyć w ciągu
miesiąca kwoty maksymalnej okreŚlonej w $ 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady
Ministrór'v z dnia27 puździernika 2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysfugujących radnemu grriny. Wysokość maksymalnej diety wynosi 50%
maksymalnej wysokoŚci diety w gminach ponizej 15 tyś. mieszkańców.
(obecnie wynosi 2147,30 zł).

Sposób ustalania nalęzności z tytufu zwrofu kosztów podrÓzy sfuzbowych
radnych gmirly reguluje Rozporządzenię Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 3l lipca 2000r. (Dz.lJ. z Ża00r., Nr 66, poz. 800 z poźn'
zm.).


