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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KOLNO 

z dnia .................... 2021 r. 

Rady Gminy Kolno 
w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Gminy Kolno. 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2021 r.poz.1372,1834)  Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady: 

1) przyznawania diet radnym Rady Gminy Kolno, 

2) zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Kolno. 

§ 2. 1. Radnemu Rady Gminy Kolno, zwanemu dalej „radnym” przysługuje dieta miesięczna. 

2. Dieta miesięczna wypłacana jest z dołu, do 10-go dnia następnego miesiąca na wskazany przez 
radnego numer rachunku bankowego. 

3. Podstawą do ustalenia diety są listy obecności, podpisywane przez radnych biorących udział 
w sesji lub komisji, potwierdzane następnie podpisem przez odpowiednio, przewodniczącego Rady 
Gminy Kolno lub przewodniczącego danej komisji. 

4. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub przeznaczeniu 
jej na inny, wskazany w oświadczeniu cel. 

§ 3. 1. Wysokość diety miesięcznej radnego - ze względu na pełnioną przez niego funkcję wynosi: 

1) .................. zł - dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Gminy Kolno, 

2) .................. zł - dla radnego pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolno, 

3) ................. zł - dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego komisji Rady Gminy Kolno, 

4) ................... zł - dla pozostałych radnych Rady Gminy Kolno, 

2. Jeżeli radny pełni jednocześnie kilka funkcji, o których mowa w ust. 1, przy ustalaniu maksymalnej 
wysokości diety miesięcznej tego radnego bierze się pod uwagę tylko tę funkcję, do której przypisana jest 
najwyższa wartość maksymalnej wysokości diety miesięcznej określonej w ust. 1. 

3. Dieta przysługuje za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji, proporcjonalnie do 
czasu pełnienia funkcji. Do wyliczeń przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu. 

4. Wysokość diety określonej w ust 1 nie może przekroczyć 50% - 2,4 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 373, poz.730, poz. 912). 

§ 4. 1. Diety ulegają zmniejszeniu o 30% maksymalnej wysokości diety, określonej w § 3, za każdą 
nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji, komisji rady gminy lub zespołu kontrolującego Komisji 
Rewizyjnej, których radny jest członkiem. Usprawiedliwienia nieobecności na pisemny wniosek radnego 
dokonuje Przewodniczący Rady. 
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2. Łączna suma zmniejszeń, o których mowa w §4 ust. 1 nie może przekroczyć 60% maksymalnej 
wysokości diety określonej w §3. 

3. Zmniejszeń, o których mowa w §4 ust. 1 nie stosuje się do ustalania diety radnych pełniących 
funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolno w związku z wykonywaniem 
zadań w ramach pełnionych funkcji. 

4. Zmniejszenia, o których mowa w §4 ust. 1 nie następują w razie nieobecności spowodowanej 
podróżą służbową, zleconą przez przewodniczącego Rady Gminy Kolno lub reprezentowaniem Rady 
Gminy Kolno w miejscu lub sytuacjach innych niż podróż służbowa, za wiedzą przewodniczącego Rady 
Gminy Kolno. 

§ 5. 1. Radnemu delegowanemu przez przewodniczącego Rady Gminy Kolno do odbycia podróży 
służbowej przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

2. Dieta i zwrot kosztów podróży służbowej przysługują przewodniczącemu Rady Gminy Kolno, 
któremu zlecenie wyjazdu służbowego akceptuje wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno lub 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Kolno  z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie diet 
oraz kosztów podrózy radnych Rady Gminy Kolno oraz traci moc uchwała Nr XIX/146/20 Rady Gminy 
Kolno z dnia 14 sierpnia 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podrózy radnych Rady 
Gminy Kolno 

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