
                                                                                                                                      
UCHWAŁA Nr XXVII/150/2009 

Rady Gminy RozdraŜew 
z dnia 30 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 

radnych Rady Gminy RozdraŜew 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych gminy            
(Dz. U. 2000 r. Nr 66, poz. 800, ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się miesięczną dietę ryczałtową dla Przewodniczącego Rady Gminy – w związku 

z pełnieniem tej funkcji – w wysokości 80% podstawy naliczania. 
2. Ustala się miesięczną dietę ryczałtową dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
       – w związku z pełnieniem tej funkcji – w wysokości 35% podstawy naliczania. 
3. Wypłata diet, o których mowa w niniejszym §, dokonywana będzie miesięcznie z dołu, 

w dniu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy RozdraŜew. 
 

§ 2 
 

1. Radnym przysługują diety : 
1) za uczestnictwo w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeniach Komisji powołanych  
    przez Radę Gminy, której radny jest członkiem w wysokości 10% podstawy  
    naliczania, 
2) za prowadzenie posiedzenia Komisji Rady lub wspólnego posiedzenia Komisji Rady, 
     jej Przewodniczącemu lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji dietę określoną  
    w punkcie 1 podwyŜsza się o 5% podstawy naliczania. 

2. Dieta przysługuje za kaŜdy dzień, w którym radny brał udział w obradach  
       lub posiedzeniach wymienionych w ust. 1. 
3. W razie zbiegu posiedzeń lub posiedzenia i obrad w tym samym dniu radny otrzymuje 

jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył. 
4. W razie zarządzenia przerwy w obradach sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Komisji, 

bez względu na długość jej trwania, radnemu przysługuje jedna dieta. 
5. Podstawą do wypłacenia radnemu diety jest podpis radnego na liście obecności z obrad 

sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji Rady Gminy, potwierdzający udział radnego 
w obradach lub posiedzeniach, w których obowiązany  był uczestniczyć. 
 

§ 3 
 

1. Podstawę naliczania diety stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę określone  
       w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydawanym na podstawie art.2 ust. 4  
       ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
       ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.). 
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2.    Diety określone w  § 1 i 2 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe końcówki  
       kwot wynoszące mniej niŜ 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące  
       50 i więcej groszy podwyŜsza się do pełnych złotych . 
 

§ 4 
 
Z tytułu podróŜy słuŜbowej radnemu przysługuje: 

1) dieta według zasad i w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania 
naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych gminy                
(Dz. U. 2000 r. Nr 66, poz. 800, ze zm.), 

2) zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych     
w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów 
słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. 2002 r. Nr 27, poz. 271, ze zm.). 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 

§ 6 
 

Traci moc uchwała Rady Gminy RozdraŜew Nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.  
w sprawie ustalenia zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych  
dla radnych Rady Gminy RozdraŜew.  
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 maja 2009r.  
 
 
 
 

         Przewodniczący  Rady Gminy  
                                                                             mgr Renata Zych – Kordus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 
 
    Zgodnie z art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji Rady 
Gminy naleŜy ustalenie zasad naliczania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróŜy. 
Z uwagi na potrzebę uszczegółowienia zapisów  dotychczasowej uchwały wnoszę 
o przyjęcie powyŜszej uchwały. 
 
 
 

         Przewodniczący  Rady Gminy  
                                                                             mgr Renata Zych – Kordus  
 


