
UCHWAŁA NR XL/265/2021 
RADY GMINY LELÓW 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalania zasad przyznawania diet i zwrotu  kosztów podróży służbowych radnych Rady 
Gminy Lelów 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6, ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U z 2021 r. poz. 1974), 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 późn. zm.) 
oraz 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 niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z pózn. zm.) Rada 
Gminy Lelów uchwala: 

§ 1. Radnemu Rady Gminy Lelów przysługuje miesięczna dieta w wysokości zróżnicowanej ze względu na 
pełnioną przez niego funkcję, ustalanej procentowo do maksymalnej wielokrotności kwoty bazowej, o której 
mowa w ustawie o samorządzie gminnym: 

1) Przewodniczącemu Rady Gminy- 38%; 

2) Wiceprzewodniczącemu oraz Przewodniczącym Komisji stałych Rady Gminy- 28 %; 

3) pozostałym radnym- 25%. 

§ 2. 1. Dieta ulega zmniejszeniu w przypadku: 

1) nieobecności na sesji- o 20% należnej diety; 

2) nieobecności na posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem- o 10% należnej diety. 

2. W przypadku sesji i posiedzenia komisji odbywających się w tym samym dniu, nieobecność traktowana 
jest jako jedna a dieta ulega zmniejszeniu według najwyższej wysokości. 

3. Suma potrąceń w miesiącu nie może przekroczyć 50% należnej diety. 

§ 3. W przypadku gdy kadencja rozpoczyna się lub upływa oraz w razie wygaśnięcia mandatu radnego bądź 
utraty funkcji w ciągu miesiąca, radny zachowuje prawo do diety proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji, 
przyjmując za miesiąc 30 dni. 

§ 4. W przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem będącym własnością radnego przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu za 1 kilometr, który będzie wypłacany wg maksymalnych stawek określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

§ 5. Tracą moc: 

1) uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, na jakich 
radnym Rady Gminy Lelów będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych; 

2) uchwała Nr XXIII/210/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie kosztów podróży 
radnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 850BBADA-9D72-4C58-AEF5-BC0FD0094ED3. Podpisany Strona 1



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Lelów 

 
 

Władysław Jaworski 
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