
Uchwała Nr _______ 

Rady Gminy Mielec  

z dnia  __________ 

 

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 Mielec 

uchwala,  co następuje :  

 

§1  

Ustala się miesięczny ryczałtowy system naliczania diet przysługujących radnym Rady 

Gminy Mielec. 

§ 2.  

Podstawę do ustalenia wysokości diet stanowi półtorakrotność kwoty bazowej określonej 

corocznie 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 (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2288 z późn. zm.) 

§ 3.  

1. Wysokość diety jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w Radzie 

Gminy.  

2. Ustala się następujące wysokości miesięcznych ryczałtowych diet w stosunku 

procentowym do ryczałtu ustalonego w § 2: 

1) Przewodniczący Rady Gminy   -     50 %;     

2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy -     40 %;  

3) Przewodniczący Komisji    -     35 %;  

4) Radny członek Komisji   -     30 %;  

 

3. Dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania 

mandatu lub pełnienia funkcji , o których mowa w § 3 ust. 2. 

4. Dla proporcjonalnego wyliczenia wysokości diety przyjmuje się, że miesiąc 

obliczeniowy liczy 30 dni. 

§ 4.  

1. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy lub na posiedzeniu Komisji 

Rady Gminy, której jest członkiem dieta radnego podlega zmniejszeniu w następujący 

sposób: 

 za każdorazową nieobecność radnego na sesjach Rady Gminy potrąca się 25% 

wysokości miesięcznego ryczałtu określonego w  § 3 ust. 2 

 za każdorazową nieobecność radnego na posiedzeniach Komisji Rady Gminy 

potrąca się 25% wysokości miesięcznego ryczałtu określonego w  § 3 ust. 2. 

 



2. Zmniejszenie diet, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy radnych, którzy w czasie sesji    

Rady Gminy lub posiedzeń Komisji Rady Gminy, wykonywali inne czynności 

wynikające z pełnienia mandatu radnego na pisemne polecenie Przewodniczącego 

Rady Gminy. 

3.  Zmniejszenie diety następuje w miesiącu, w którym zaistniały podstawy do jej  

            zmniejszenia. 

4. Brak sesji Rady Gminy lub posiedzenia Komisji Rady w danym miesiącu  

           nie  skutkuje obniżeniem diety. 

 

§ 5.  

1. Diety oblicza się na podstawie list obecności na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach 

Komisji Rady Gminy. 

2. Wypłaty diet dokonuje się jednorazowo na wskazany przez radnego rachunek 

bankowy. 

§ 6.  

Traci moc uchwała NR III/ 12 /2010 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Mielec, Uchwała   

Nr XXXVI/286/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany  

Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Mielec. 

 

§ 7.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 

 

§ 8.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY MIELEC 

 

    BOGDAN CYGAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


