
UCHWAŁA NR XXXII/228/21 
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Brudzeń Duży 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1834) zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy 
z dnia 27 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974) Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala: 

§ 1. Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta za udział w sesjach Rady i posiedzeniach 
stałych i doraźnych Komisji Rady Gminy, do której jest powołany. 

§ 2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu radny otrzymuje tylko jedną najkorzystniejszą dietę, bez 
względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył. 

§ 3. Podstawę sporządzenia listy do wypłaty diety stanowi potwierdzenie obecności radnych na sesji lub na 
posiedzeniu komisji w formie własnoręcznego podpisu. 

§ 4. 1. Ustala się następujące kwoty diet łącznie z kosztami przejazdu dla: 

1) Przewodniczącego Rady Gminy miesięcznie – 2145,00 zł; 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy miesięcznie – 1600,00 zł; 

3) Przewodniczących Komisji stałych miesięcznie – 1500,00 zł; 

4) Radnemu Rady Gminy za udział w Sesji lub posiedzeniu Komisji – 380,00 zł z zastrzeżeniem, że 
miesięczna dieta ta nie może przekroczyć 2145,00 zł. 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1, 2, 3 ulega obniżeniu o 10 % wartości miesięcznej diety za nieobecność 
radnego w danym dniu na sesji Rady Gminy, posiedzeniu wspólnym Komisji bądź posiedzeniu stałej lub 
doraźnej Komisji, której jest członkiem. 

3. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której 
uzależniona jest wypłata i wysokość  diety, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się 
proporcjonalnie do ilości dni, a wyliczoną w ten sposób kwotę zaokrągla się do pełnych złotych. 

4. Jeżeli kadencja Rady, mandat radnego rozpoczyna się w ciągu miesiąca lub kończy się przed upływem 
miesiąca, kwota miesięcznej diety określona w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Kwotę 
zmniejszonej diety zaokrągla się do pełnych złotych. 

§ 5. Diety dla radnych wypłaca się na wskazany rachunek bankowy, raz w miesiącu, najpóźniej   
w ostatnim dniu miesiąca na podstawie listy wypłat diet. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie 
ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7FBC2246-5589-46CB-887D-FE4101CEDE2F. Podpisany Strona 1



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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tadeusz 
Wojciech Borowicki 
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