
UCHWAŁA NR XXIII/172/21 
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

z dnia 14 maja 2021 r. 

w sprawie zasad przyznawania oraz określenia wysokości diet dla radnych i sołtysów 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 oraz art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61 poz. 710) Rada Gminy 
Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała ustala zasady przyznawania oraz wysokość diet dla radnych Rady Gminy Kiełczygłów za 
udział w pracach rady i jej komisjach stałych oraz dla sołtysów. 

§ 2. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę, zwaną dalej dietą ryczałtową: 

1. dla Przewodniczącego Rady Gminy Kiełczygłów – w kwocie 1.320,00 zł; 

2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiełczygłów – w kwocie 900,00 zł; 

3. dla Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Kiełczygłów – w kwocie 800,00 zł; 

4. dla pozostałych radnych Rady Gminy Kiełczygłów - w kwocie 700,00 zł. 

§ 3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet ryczałtowych, o których mowa w § 2, uprawniony 
otrzymuje jedną dietę o najwyższej wysokości z przysługujących mu tytułów. 

§ 4. 1. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w § 2 ulega obniżeniu o 20% za każdą 
nieobecność radnego na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały 
mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji stałej, dieta ryczałtowa nie ulega obniżeniu. 

3. W razie objęcia mandatu radnego lub funkcji w trakcie miesiąca kalendarzowego, wymiar diety 
ryczałtowej za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

§ 5. Wypłata diety ryczałtowej za dany miesiąc kalendarzowy następuje z dołu, do ostatniego dnia każdego 
miesiąca,  przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe. 

§ 6. Ustala się dietę dla sołtysa: 

1. za udział w obradach sesji Rady Gminy – w kwocie 80,00 zł; 

2. na wezwanie Wójta Gminy – za każdy udział w posiedzeniu innym niż obrady sesji Rady Gminy – 
w kwocie 40,00 zł. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 8. Tracą moc uchwały: 

1. Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, przewodniczącego Rady, 
wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczącego Komisji i jego zastępcy oraz sołtysów. 

2. Uchwała Nr XIII/71/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, 
przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczącego Komisji i jego zastępcy oraz 
sołtysów. 

3. Uchwała Nr XXIV/168/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, 
przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczącego Komisji i jego zastępcy oraz 
sołtysów. 
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§ 9. Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zenon Swędrak 
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