
Uchwała nr XXI /143/2012 

Rady Gminy Janowice Wielkie 

z dnia 28 grudnia 2012r 
 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym oraz przewodniczącym 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z  późn. zm. ) 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 Janowice Wielkie uchwala, co 

następuje: 

 
§1 

Radnemu Rady Gminy w Janowicach Wielkich przysługuje dieta w wysokości ustalonej przy 

zastosowaniu współczynników, o których mowa w § 2 uchwały, w odniesieniu do kwoty obliczonej na 

podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z  późn. zm.) w zw. z § 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), zwanej w dalszej treści uchwały „dietą maksymalną”. 

 

§2 
1. Wysokość diet radnych uzależniona jest od pełnionej funkcji i wynosi dla: 

     1/ Przewodniczącego Rady Gminy - w formie ryczałtu miesięcznego  - 40% diety maksymalnej, 

     2/ Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji – 10% diety maksymalnej za 

udział w sesji albo posiedzeniu komisji, 
    3/ Radnego nie pełniącego funkcji – 7% diety maksymalnej za udział w sesji albo posiedzeniu 

komisji. 

2. W wypadku nieuczestniczenia Przewodniczącego Rady w sesji Rady Gminy stosuje się obniżkę  
ryczałtu miesięcznego o 20% należnej sumy. 

 

§3 
Łączna suma diet radnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie może przekroczyć 50% diety 

maksymalnej za posiedzenia komisji i sesje odbyte w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. 

 

§4 
Sołtysowi biorącemu udział w sesji Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości 100 złotych. 

 

§5 

1. Biuro Rady Gminy prowadzi zestawienie obecności radnych i sołtysów na posiedzeniach 
rady Gminy i jej komisji. 
2. Na podstawie zestawienia obecności sporządzane są listy wypłat diet za każdy miesiąc. 
Nadzór nad prawidłowością sporządzania zestawień sprawuje Przewodniczący Rady Gminy, 
który akceptuje sporządzone listy wypłat. 
 

§6 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§7 
Traci moc uchwała Nr XVII/113/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości i 

zasad przyznawania diet radnym i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych. 

 
§8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 
 

Projekt Grupy Radnych 

Projekt uzyskał akceptację formalnoprawną adw. J. Konkola 

Data sporządzenia:  XII.2012 



 
UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym: diety przysługują radnym na zasadach 
ustalonych przez radę gminy. Zgodnie z ust. 6. ww. ustawy, wysokość diet przysługujących radnemu 
nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (kwota bazowa w 2012 r.: 1766, 46 zł, półtorakrotność kwoty bazowej to 2649,69 zł). Zgodnie 
z ust. 8 ustawy, rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione 
przez radnego. Na podstawie art. 37 b ust. 1 ww. ustawy, rada gminy może ustanowić zasady, na jakich 
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (w Gminie Janowice Wielkie - 
sołtysowi) będzie przysługiwała dieta. 
 
Według § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości 

diet przysługujących radnemu gminy w gminach do 15 tys. mieszkańców radnemu przysługują w ciągu miesiąca 

w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diety. Uchwała ustala wysokość diet radnych na poziomie: 40% 
ryczałtowo dla Przewodniczącego Rady Gminy, 10% za udział w sesji albo posiedzeniu komisji dla 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji, 7% za udział w sesji albo posiedzeniu 

komisji dla radnego nie pełniącego funkcji, przy czym łączna suma diet radnych nie może przekroczyć 50% 

diety maksymalnej za posiedzenia komisji i sesje odbyte w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. 

 

Uchwała uchyla dotychczas obowiązującą uchwałę z 28 czerwca 2012 r. i stanowi powrót do określenia kwot z 

2003 r. (uchwała V/25/2003), obowiązujących do czerwca 2012 r. 

 

 

 

 


