
UCHWAŁA NR XXXVI/259/21 
RADY GMINY KODRĄB 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kodrąb 

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, poz. 1834), § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1974) oraz art. 18 ustawy 
z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową, dla: 

1) Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w wysokości - 1.930,00 zł; 

2) Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kodrąb w wysokości - 1.050,00 zł; 

3) Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Gminy Kodrąb w wysokości - 1.050,00 zł; 

4) Radnego Rady Gminy Kodrąb w wysokości - 950,00 zł. 

2. W przypadku zbiegu praw do zryczałtowanej diety przysługuje dieta wyższa. 

§ 2. 1. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do 7 następnego miesiąca na 
podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach rady oraz komisjach. 

2. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której 
uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się 
proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

3. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy Kodrąb lub przelewem na wskazany przez radnego 
rachunek bankowy. 

§ 3. Wysokość diety ryczałtowej, o której mowa w § 1 ulega zmniejszeniu o 10 % za każdorazową 
nieobecność radnego na sesji rady oraz posiedzeniach komisji stałej, której jest członkiem. 

§ 4. Miesięczne diety radnych należne za okres od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia wejścia w życie 
niniejszej uchwały podlegają wyrównaniu do wartości wskazanych w § 1 uchwały. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kodrąb oraz uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 
28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 listopada 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kodrąb. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb 
 
 

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki 
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