
UCHWAŁA NR  XLV/          /22 

RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia                  2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym  

Rady Gminy Marcinowice 

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

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz §3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.10.2021r. w 

sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującej radnemu gminy (Dz.U. z 2021r. poz.1974  Rada 

Gminy Marcinowice uchwala co następuje: 

 

§ 1. 1.Od dnia 01.01.2022r. ustala się diety dla Radnych Rady Gminy Marcinowice, której wysokość 

uzależniona jest od pełnionej funkcji w Radzie Gminy. 

 2. Wysokość miesięcznej diety dla radnych Rady Gminy Marcinowice wynosi: 

1) Dla Przewodniczącego Rady Gminy                                                   – 1950 zł 

2) Dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy                                           – 1300 zł 

3) Dla Przewodniczących Komisji                                                           – 1300 zł 

4) Dla Radnego, z wyłączeniem radnych, o których mowa w pkt. 1-3    – 1200 zł 

3. Dieta przysługująca Radnemu za dany miesiąc podlega zmniejszeniu za każdą nieobecność w danym 

miesiącu na Sesji Rady bądź posiedzeniu stałych Komisji Rady, których jest członkiem w następującym 

wymiarze: 

1) nieobecność na sesji Rady Gminy      - 50%  

2) nieobecność na posiedzeniu stałych Komisji Rady    - 30% 

3) nieobecność na sesji Rady Gminy zwołanej na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym tzw. sesji nadzwyczajnej   - 20% 

4. Miesięczną dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu 

przez radnego , przyjmując za miesiąc 30 dni, w następujących przypadkach: 

1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji, 

2) objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji,  

3) sprawowania funkcji, o których mowa w §1 ust.2  pkt 1-3 

5. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji, o których mowa w  §1, radnemu przysługuje 

dieta przewidziana dla funkcji, dla której ustalono najwyższą dietę. 

6. Podstawą do ustalenia wysokości należytej diety w danym miesiącu stanowi udział radnego w sesji 

Rady Gminy lub posiedzeniu Komisji, do której został wybrany, potwierdzony podpisem radnego na 

liście obecności. 

7. Radny zachowuje prawo do miesięcznej diety bez potrąceń w przypadku braku, w danym miesiącu 

sesji Rady lub posiedzenia Komisji do której został wybrany. 

8. Dieta jest wypłacana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego do 15 dnia 

następnego miesiąca po dokonaniu potrąceń.   

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/80/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 stycznia 2012 r. z późn. 

zm. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Marcinowice. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE     

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, 

poz. 1372 ze zm.) radnemu przysługują diety na zasadach określonych przez Radę Gminy. W 

przedstawionym projekcie uchwały zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, 

wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od sprawowanej przez radnego funkcji w Radzie 

Gminy. Zmianie natomiast ulega wysokość diet dla radnych poprzez ich podwyższenie w 

stosunku do dotychczasowych. Uzasadnieniem podwyższenia wysokości diet, jest wzrost cen 

a tym samym wzrost kosztów ponoszonych przez radnych związanych z wykonywaniem 

obowiązków  radnego. 

       Biorąc powyższe pod uwagę projekt uchwały jest uzasadniony pod względem prawnym i 

merytorycznym. 


