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UCHWAŁA NR LIV/239/2021
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie : ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady 
Gminy Iwaniska. 

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r poz. 
1372 z późń. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. z 2021 r poz. 1974 ) Rada Gminy Iwaniska uchwala co 
następuje : 

§ 1. 1. Przewodniczącemu Rady Gminy Iwaniska przysługuje dieta ryczałtowa w wysokości 2 140 zł ( dwa 
tysiące sto czterdzieści złotych )miesięcznie. 

2. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Iwaniska przysługuje dieta ryczałtowa w wysokości 1 300 zł ( jeden 
tysiąc trzysta złotych ) miesięcznie. 

3. Przewodniczącym komisji stałych przysługuje dieta ryczałtowa w wysokości 1 200 zł ( jeden tysiąc dwieście 
złotych) miesięcznie. 

4. Pozostałym radnym Rady Gminy Iwaniska przysługuje dieta ryczałtowa w wysokości 1 100 zł ( jeden tysiąc 
sto złotych) miesięcznie. 

§ 2. Wysokość diet ryczałtowych uchwalonych w § 1 obowiązuje od 01 sierpnia 2021 r. 

§ 3. W przypadku nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji do którego został powołany dokonuje 
się potrącenia 5 % wartości diety ryczałtowej za każdą nieobecność. 

§ 4. Radny może pobierać dietę wyłącznie z tytułu jednej funkcji pełnionej w Radzie Gminy . 

§ 5. 1. Radnym Rady Gminy Iwaniska w związku z wykonywaniem mandatu przysługuje zwrot kosztów 
podróży służbowych na zasadach określonych w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej. 

2. Termin i miejsce wykonywania zadania ,oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej 
określa Przewodniczący Rady Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego. 

3. Czynności o których mowa w ust. 2 w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy . 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Iwaniska Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r w sprawie ustalenia 
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Iwaniska . 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2021 r poz. 1372 z późń. zm.) radnemu 
przysługują diety na zasadach ustalonych przez Radę Gminy . 

Do zasad na jakich przysługuje radnemu dieta należy określenie wysokości diety , przy tym przyjmuje się ,że 
dieta nie jest wynagrodzeniem za pracę a ma stanowić ekwiwalent utraconych korzyści jakich radny nie 
uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu radnego. 

Do zasad należy też regulacja uzależniająca wysokość diety od zakresu obowiązków ,oraz ograniczenie 
wysokości z powodu braku uczestnictwa w pracach rady. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

Rada Ministrów określiła w drodze Rozporządzenia maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu 
gminy ( Dz.U. z 2021 poz. 1974 ) 


