
UCHWAŁA NR RG.0007.314.2022 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie diet dla radnych 

Na podstawie art. 25 ust 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz 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 
uchwala: 

§ 1.  

1. Ustala się diety dla radnych, w formie miesięcznego ryczałtu, za udział w pracach Rady Gminy Kobiór w  
wysokości: 

1) przewodniczący Rady - 1150 zł 

2) wiceprzewodniczący Rady - 950 zł 

3) przewodniczący komisji stałych - 850 zł 

4) pozostali radni - 700 zł 

2. Radnemu przysługuje jedna dieta ryczałtowa w najwyższej wysokości. 

3. W przypadku zmiany funkcji w trakcie miesiąca kalendarzowego radnemu wypłacana jest dieta ustalona za 
dany miesiąc proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

§ 2.  

1. Dieta, o której mowa w §1 pkt 3 i 4, ulega obniżeniu o 150 zł za każdą nieobecność radnego na sesji Rady 
lub na posiedzeniu komisji Rady, której radny jest członkiem, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nieobecność radnego, wynikająca z delegowania przez przewodniczącego Rady do wykonywania innych 
czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego, nie powoduje obniżenia wysokości   diety. 

3. Dieta wym. w § 1 nie przysługuje radnemu w przypadku absencji dłuższej, niż jeden miesiąc kalendarzowy. 

§ 3.  

1. Wypłata diet za każdy miesiąc następuje z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez radnego. 

2. Miesięczną zryczałtowaną dietę oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu 
przez radnego w następujących przypadkach: 

1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji, 

2) objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji 

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr RG.0007.53.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie diet dla 
radnych. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE 

Podczas wspólnego posiedzenia połączonych komisji Rady Gminy w dniu 23.08.2022r. przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy wystąpił z propozycją przygotowania projektu uchwały 

zmieniającej wysokość diet radnych począwszy od miesiąca października 2022r. Wniosek został poparty 

łącznie przez dziewięciu radnych obecnych na posiedzeniu. 

Zgodnie z Regulaminem § 22 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Kobiór stanowiącego załącznik do Statutu 

Gminy Kobiór: 

"Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: Wójt, 

Przewodniczący Rady, Komisja Rady oraz co najmniej 5-ciu radnych." 

W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały w sprawie diet dla radnych. 
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