
UCHWAŁA Nr XXXVI.237.2021

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym w związku z wykonywaniem 

mandatu 

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 ustawą 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) oraz  Rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia  27 października  2021 roku w sprawie  maksymalnej  wysokości  diet  przysługujących  radnemu gminy (Dz. U. z

2021 r., poz. 1974), 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale.

§ 2

1. Za udział w pracach Rady, których zakres określają odrębne przepisy, Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje

dieta w wysokość 1 300,00 zł miesięcznie.

2. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za

który  przysługuje.  Dieta  wypłacana  jest  przelewem na  konto  wskazane  przez  Przewodniczącego  Rady  Gminy

Baboszewo. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy Baboszewo na Sesji Rady Gminy, posiedzeniach Komisji

oraz dyżurze, każda nieobecność skutkować będzie obniżeniem diety proporcjonalnie do ilości sesji Rady Gminy,

posiedzeń komisji Rady Gminy oraz dyżuru w danym miesiącu.

4. W przypadku Sesji  Rady Gminy oraz posiedzenia Komisji  odbywających się jednego dnia dokonuje się jednego

potrącenia, o którym mowa w ust.3.

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego,

które uniemożliwiły mu obecność na obradach Sesji i posiedzeniu Komisji dieta nie ulega obniżeniu.

6. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez Przewodniczącego Rady Gminy

Baboszewo, od której uzależniona jest wysokość diety, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie,

przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.

§ 3

1. Ustala się dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 500,00 zł za posiedzenie.

2. Ustala się dietę dla radnych w wysokości 400,00 zł za posiedzenie.

3. Dieta, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 przysługuje za udział w Sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji.



4. Podstawę  wypłaty  diety  z  tytułu  uczestnictwa  w  Sesji  Rady  oraz  w  posiedzeniu  Komisji  Rady  stanowi

potwierdzenie obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności.

5. W  przypadku  zbiegu  posiedzeń  w  tym  samym  dniu  radny  otrzymuje  jedną  dietę  bez  względu  na  to,  w  ilu

posiedzeniach uczestniczył.

§ 4

Traci  moc  Uchwała  Nr  X.63.2019  Rady  Gminy  Baboszewo  z dnia  16  lipca  2019  roku  w sprawie  określenia  zasad

przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym w związku z wykonywaniem mandatu.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo.

§ 6

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa

Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki 



Uzasadnienie do

UCHWAŁY Nr XXXVI.237.2021

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym w związku z wykonywaniem 

mandatu 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radnemu na zasadach

ustalonych przez radę gminy przysługują diety. Stosownie do art. 25 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, przy ustalaniu

wysokości diet rada gminy bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

W obecnym stanie prawnym konieczne jest doprecyzowanie zasad stosowania potrąceń z przysługujących

diet, w szczególności w związku z nieobecnością na Sesjach Rady i  posiedzeniach Komisji oraz zróżnicowania wysokości

diet w zależności od pełnionej funkcji w Radzie.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


