
UCHWAŁA NR RG.0007.338.2022 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.314.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 września 2022r. 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.  

W uchwale nr RG.0007.314.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 września 2022r. w sprawie diet dla radnych 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„przewodniczący Rady - 1200 zł”. 

2. § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„wiceprzewodniczący Rady - 1000 zł”. 

3. § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„przewodniczący komisji stałych - 900 zł”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE 

Aktualna wysokość diet dla radnych została ustalona uchwałą z dnia uchwałą nr RG.0007.314.2022 Rady 

Gminy Kobiór z dnia 29 września 2022 r., w wysokości: 

1) przewodniczący Rady - 1150 zł 

2) wiceprzewodniczący Rady - 950 zł  

3) przewodniczący komisji stałych - 850 zł 

4) pozostali radni - 700 zł  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1974) oraz ustawą o samorządzie 

gminnym maksymalna wysokość diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców wynosi aktualnie 2147,30 

zł. 

Przewodniczący Rady Gminy wnosi o zwiększenie kwot diet dla wiceprzewodniczącego Rady oraz 

przewodniczących komisji stałych o kwotę 50zł począwszy od stycznia 2023r. 

Podczas posiedzenia komisji połączonych Rady Gminy w dniu 28.12.2022r. łącznie 11 radnych 

opowiedziało się za równoczesnym zwiększeniu diety przewodniczącego Rady o taką samą kwotę. 
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