
 

 

Uchwała Nr XXII/162/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju dla 

radnych Rady Gminy Kosakowo 

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. 2019 r., poz. 506)  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla radnych stanowiącą rekompensatę wydatków 

wynikających z pełnienia obowiązków radnego zróżnicowaną w zależności od pełnionych funkcji: 

a) Radny pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Gminy otrzymuje dietę w wysokości                            

65% maksymalnej wysokości diety. 

b) Radny pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy otrzymuje dietę w wysokości                       

48% maksymalnej wysokości diety. 

c) Radny pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rady Gminy otrzymuje dietę w wysokości                    

45% maksymalnej wysokości diety. 

d) Radny pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rady Gminy otrzymuje dietę w wysokości 

38% maksymalnej wysokości diety. 

e) Radny, który jest członkiem Komisji Rady otrzymuje dietę w wysokości 35% maksymalnej 

wysokości diety. 

f) Radny nie będący członkiem żadnej Komisji Rady otrzymuje dietę w wysokości 18% maksymalnej 

wysokości diety. 

2. Radnemu przysługuje dodatek do diety w wysokości 5% maksymalnej wysokości diety z tytułu 

członkostwa w dwóch stałych komisjach Rady Gminy. Jeżeli radny jest w składzie więcej niż dwóch 

stałych komisji Rady Gminy, dodatek do diety z tego tytułu wynosi 10% maksymalnej wysokości diety. 

 

§ 2. 

Radnemu delegowanemu przez Przewodniczącego Rady Gminy w związku z wykonywaniem mandatu 

radnego przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu 

Ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie sposobu ustalania należności z 

tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

 

§ 3. 

1. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje prawo korzystania z telefonu komórkowego 

stanowiącego własność gminy. Określa się limit do 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) 

miesięcznie kosztów rozmów telefonicznych pokrywanych ze środków budżetowych gminy. 

2. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy przysługuje prawo korzystania z telefonu komórkowego 

stanowiącego własność gminy. Określa się limit do 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych) miesięcznie 

kosztów rozmów telefonicznych pokrywanych ze środków budżetowych gminy. 

 

 

 



 

 

§ 4. 

1. Diety, o których mowa w § 1 ulegają ̨ zmniejszeniu o 20% miesięcznej zryczałtowanej diety 

określonego radnego za każdą nieobecność ́ radnego na Sesji Rady zwołanej w zwykłym trybie, 

posiedzeniu Komisji lub Podkomisji Rady, której radny jest członkiem. 

2. Zasada określona w § 4 ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku nieobecności spowodowanej 

wykonywaniem mandatu radnego. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa radnego w pracach Rady przez okres co 

najmniej dwóch kolejnych miesięcy, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, dieta o której mowa 

w § 1 przysługuje radnemu (z uwzględnieniem wszystkich zasad określonych w § 4 ust. 1) tylko w 

pierwszym miesiącu nieobecności. 

 

§ 5. 

Radny może zrezygnować z pobierania diety, o czym powinien pisemnie powiadomić 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

§ 6. 

Terminem wypłaty diety jest 10. dzień każdego następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstało 

prawo do diety lub jej części. 

 

§ 7. 

W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji Rady w trakcie miesiąca, radnemu wypłaca się 

część miesięcznej diety, proporcjonalnie do okresu pełnienia mandatu radnego. 

 

§ 8. 

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Kosakowo Nr III/18/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku. 

 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, 

poz. 506) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów 

podróży służbowych. 

 

Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 

półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2288). 

 

Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

 

Mając na uwadze powyższe oraz czas, jaki minął od dnia powzięcia poprzedniej uchwały dotyczącej 

niniejszej materii, zasadna jest aktualizacja gminnych przepisów dotyczących ustalenia wysokości diet 

radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 


