
UCHWAŁA NR  XXII/168/21 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 27 maja 2021 r. 
 

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  
radnym Rady Gminy Cielądz. 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 lipca 
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 
poz. 710) oraz § 2 i § 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. z 2000 r. Nr 66 poz. 800, z 2002 r. Nr 14 poz. 138, z 2003 r. 
Nr 33 poz. 280)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się diety dla radnych Rady Gminy Cielądz w następującej wysokości: 
1) dla przewodniczących  komisji stałych i doraźnych - za udział w posiedzeniu komisji                             

– 220,00 zł; 
2) dla zastępców przewodniczących komisji stałych - za udział w posiedzeniu komisji                                

– 210,00 zł; 
3) dla wiceprzewodniczących Rady - za udział w sesji Rady – 220,00 zł; 
4) dla pozostałych radnych - za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji stałych i doraźnych,                  

do których zostali wybrani – 200,00 zł. 
2. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego tytułu do pobrania diety, określonego                

w ust. 1, przysługuje tylko jedna dieta, w wyższej wysokości. 
3. Dieta z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady przysługuje wyłącznie 

radnym będącym członkami tej komisji. 
4. Dieta wypłacana jest w terminie 7 dni od odbycia sesji lub posiedzenia komisji Rady 

Gminy na konto bankowe wskazane przez radnego. 
5. Podstawą do wypłaty diet jest udział radnego w sesji lub w posiedzeniu komisji, 

 potwierdzony na liście obecności. 
 
§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym dla radnego pełniącego 

funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Cielądz w wysokości 1.300,00 zł. 
2. Wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety, o której mowa w ust.1, ulega obniżeniu              

o 10% jej wysokości za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy Cielądz oraz na posiedzeniu 
komisji stałej, której radny jest członkiem. 

3. W przypadku rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji bądź zmiany personalnej po 
zakończeniu kadencji lub rozpoczęciu nowej kadencji, Przewodniczący Rady Gminy Cielądz 
zachowuje w danym miesiącu prawo do diety, o której mowa w ust. 1 w wysokości 
proporcjonalnej do czasu wykonywania czynności związanych z pełnioną funkcją, przy czym              
w celu ustalenia proporcji przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni. 

4. Dieta wypłacana jest z dołu do 30-tego dnia każdego miesiąca na wskazane przez 
Przewodniczącego Rady Gminy konto bankowe. 
 



§ 3. 1. Radni Rady Gminy delegowani do wykonywania zadań i szkoleń poza teren Gminy 
Cielądz otrzymują świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu 
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.).  

2. W stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy termin i miejsce wykonania podróży 
służbowej oraz miejscowość jej rozpoczęcia i zakończenia określa Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Michał Trzciński, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Michał Gaca. 

3. W przypadku wyrażenia zgody radnemu na przejazd w podróży służbowej pojazdem 
samochodowym niebędącym własnością gminy, przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu za 
jeden kilometr przebiegu pojazdu wynikających z § 2 rozporządzenia 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 
nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zmianami) . 

 4. Podróż służbowa powinna się odbywać w trybie i na zasadach określonych 
w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3  ust. 1. 

 
§ 4. Tracą moc: 

1)  Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 stycznia 2019 roku  w sprawie diet oraz 
zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Gminy Cielądz; 

2) Uchwała Nr  V/33/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę                     
w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Cielądz 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
              PRZEWODNICZĄCA 

 RADY GMINY  
 

                        Małgorzata Rosa 
 
 

         

 

 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

Organ kontroli - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wskazała na nieprawidłowość 

polegającą na wypłacaniu diet wszystkim przewodniczącym komisji biorącym udział we 

wspólnym posiedzeniu w wysokości 220 zł. Stanowisko organu w tym temacie brzmiało, że 

tylko najstarszemu wiekiem spośród przewodniczących komisji odbywających wspólne 

posiedzenie przysługuje dieta w wysokości 220 zł tj. określonej dla przewodniczącego stałej 

komisji za przewodniczenie posiedzeniu.  

Celem wyeliminowania niniejszych zastrzeżeń przedkładany jest projekt uchwały 

zawierający zmianę w zakresie zasad przyznawania diet dla przewodniczących komisji                             

i zastępców przewodniczących komisji.  

Dla radnych pełniących w/w funkcje proponuje się wprowadzenie zasady przyznawania 

diety za udział w posiedzeniu komisji. Jednocześnie, by zachować zróżnicowanie diety                               

w zależności od pełnionej funkcji proponuje się dla zastępców przewodniczących komisji kwotę 

diety w wysokości 210,00 zł. Do tej pory radni pełniący tę funkcję otrzymywali kwotę 220,00 zł, 

lecz tylko za przewodniczenie komisji pod nieobecność jej przewodniczącego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


