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UCHWAŁA NR XLV/305/2021 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży 

służbowych 

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

Dz.U.2021.1375 ze zm.), 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.2021.1834), § 3 pkt 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy (Dz.U.2021.1974) oraz rozporządzenia 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.2000.66.800 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Radnym Rady Gminy Krośnice za udział w pracach Rady oraz jej komisjach przysługuje dieta 

zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji. 

§ 2. 1. Ustala się następujące wysokości diet: 

1) Przewodniczący Rady Gminy     - 1.641,00 zł 

2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy     - 1.313,00 zł 

3) Przewodniczący komisji stałych     - 1.050,00 zł 

4) radni – członkowie dwóch i więcej komisji stałych   -    875,00 zł 

5) pozostali radni       -    656,00 zł 

2. W przypadku łączenia dwóch funkcji, radnemu wypłaca się wyższą z diet przysługujących z tytułu 

pełnionych funkcji. 

§ 3. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu Rady lub komisji Rady z diety określonej w § 

2 potrąca się: 

1) 20% diety za każdą nieobecność radnego na sesji Rady, 

2) 10% diety za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji Rady. 

§ 4. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której jest 

uzależniona wysokość diety, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc 

30 dni. 

§ 5. 1. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego 

miesiąca na podstawie list sporządzonych przez biuro Rady Gminy na konto bankowe wskazane przez radnego. 

2. Zmniejszenie diet, o których mowa w § 3 dokonuje się w oparciu o listy obecności na sesjach Rady i na 

posiedzeniach komisji. 

§ 6. Radnemu wykonującemu zadania poza granicami Gminy Krośnice przysługuje zwrot kosztów podróży 

służbowych określony 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 oraz 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 

i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. 
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§ 7. Dieta określona w niniejszej uchwale zawiera zwrot kosztów przejazdu w granicach Gminy Krośnice, bez 

względu na rodzaj środka transportu. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

zasad, na podstawie których radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek
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Uzasadnienie 

Organ stanowiący gminy, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U.2021.1372 ze zm.) – dalej: ustawa, określa zasady i wysokość diety z tytułu pełnienia funkcji radnego. 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy radnemu przysługują diety, przy czym w art. 25 ust. 7 ustawodawca zawarł 

delegację dla Rady Ministrów do określenia maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu w ciągu 

miesiąca uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w art. 25 ust. 6 oznacza 

maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

ustawą z dnia 17 września 2021 r. zmienił maksymalną wysokość diet określoną w art. 25 ust. 6 ustawy 

o samorządzie gminnym. W przypadku gmin poniżej 15 tys. mieszkańców wynosi ona 50% maksymalnej 

wysokości diety, tj. 2.147,30 zł miesięcznie. Projekt uchwały uwzględnia powyższe przepisy. 

Przepisy niniejszej uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1834), mają 

zastosowanie do ustalania wysokości diet od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 

Wprowadza się zwrot kosztów przejazdów służbowych poza granicami Gminy Krośnice na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2000 r. w sprawie 

sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U.2000.66.800 

ze zm.). 

W przypadku przejazdów w podróży służbowej poza granicami Gminy Krośnice pojazdem samochodowym 

nie będącym własnością Gminy Krośnice wprowadza się zwrot kosztów przejazdu wg stawek ustalonych na 

podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 

sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 

i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U.2002.27.271 ze zm.). 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

        Piotr Morawek 


