
UCHWAŁA NR 269/XXXV/2021 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady 
Gminy Małkinia Górna 

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.) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz.1974) oraz § 
5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. nr 66 poz. 800 z późn. 
zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Radnym Rady Gminy Małkinia Górna przysługuje miesięczna dieta.  

2. Podstawą do ustalenia wysokości diety, o której mowa w ust. 1 jest kwota bazowa określona w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). 

§ 2. 1. Wysokość diety uzależniona jest od funkcji pełnionej przez radnego. 

2. Dieta wynosi: 

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy – 110 % kwoty bazowej; 

2) dla wiceprzewodniczących Rady Gminy i Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy – 85 % kwoty 
bazowej; 

3) dla Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy 80 % kwoty bazowej; 

4) dla radnych będących członkami Komisji Rady Gminy – 75% kwoty bazowej; 

5) dla radnych niebędących członkami żadnej Komisji Rady Gminy – 50% kwoty bazowej. 

3. W przypadku łączenia funkcji radnemu wypłaca się tę dietę z tytułu pełnionych funkcji, która jest dla niego 
korzystniejsza. 

4. Z powodu nieobecności na sesji Rady lub posiedzeniu Komisji, której radny jest członkiem, dieta radnego 
ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do ogólnej liczby sesji i posiedzeń komisji w danym miesiącu. 

5. Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym radny nie brał udziału w żadnej sesji, 
posiedzeniu komisji, a także w przypadku gdy sesja lub posiedzenie nie zostało zwołane dieta nie przysługuje. 

§ 3. 1. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego złożony na liście obecności prowadzonej przez 
pracownika obsługującego radę albo w przypadku sesji zdalnej lista obecności wygenerowana z systemu 
obsługującego sesję zdalną. 

2. Dieta wypłacana jest do 10 dnia kolejnego miesiąca, za który przysługuje. 

§ 4. 1. Za wyjazdy służbowe związane z wykonywaniem mandatu, radnym przysługuje zwrot kosztów podróży 
i diety na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2000 r. w sprawach sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 
(Dz. U. nr 66, poz. 800 z późn.zm.).  

2.  Zwrot kosztów podróży przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym 
własnością gminy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady, następuje według maksymalnych 
stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, 
poz. 271 ze zm.). 
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§ 5. Traci moc uchwała nr 127/XXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie 
zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Małkinia Górna. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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