
UCHWAŁA NR LI/296/2022 
RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Łęki Szlacheckie oraz wysokości zwrotu kosztów podróży radnych 

Na podstawie art. 25 ust.4, ust. 6, ust. 8 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną dla radnych Rady Gminy Łęki Szlacheckie: 
1) przewodniczącego Rady w wysokości 1500 zł; 
2) wiceprzewodniczącego Rady i przewodniczącego komisji w wysokości 900 zł; 
3) dla pozostałych radnych w wysokości 760 zł. 

§ 2. 1. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy Łęki Szlacheckie lub posiedzeniu 
Komisji, której jest członkiem, zryczałtowana dieta należna za dany miesiąc, w którym odbywały się te 
posiedzenia ulega zmniejszeniu o 100 zł za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu Rady lub Komisji. 

2. W przypadku, gdy radny będzie wykonywał mandat przez okres niepełnego miesiąca na skutek 
upływu kadencji Rady Gminy, wygaśnięcia mandatu albo objęcia mandatu w trakcie kadencji, będzie mu 
przysługiwało prawo do diety proporcjonalnie za okres wykonywania mandatu. Powyższa zasada ma 
zastosowanie również w przypadku zmiany w trakcie miesiąca funkcji pełnionej przez radnego w Radzie 
Gminy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 wysokość diety za dany miesiąc ustala się dzieląc 
miesięczną stawkę diety przez ilość dni w danym miesiącu, a następnie mnożąc wynik przez ilość dni 
wykonywania mandatu przez radnego. 

§ 3. Dieta, o której mowa w § 1 po uwzględnieniu obniżeń wypłacana jest z dołu na koniec każdego 
miesiąca w kasie Urzędu Gminy bądź na wskazany rachunek bankowy radnego. 

§ 4. Podstawą wypłaty diety są listy obecności, podpisane przez radnych biorących udział w sesji lub 
komisji. 

§ 5. Niezależnie od diet, radnym przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych 
szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. 
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. 
Nr 66, poz. 800 z późn. zm.). 

§ 6. Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łęki Szlacheckie do wystawiania polecenia 
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy. 

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Łęki Szlacheckie Nr VII/27/2011 z dnia 30 marca 2011 r. 
w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr,  Nr VIII/49/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawiania polecenia służbowego dla 
Przewodniczącego Rady Gminy i Nr XL/223/2022  z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie diet dla radnych 
Rady Gminy Łęki Szlacheckie. 
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§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 
   

Przewodniczący Rady 
Gminy Łęki Szlacheckie 

 
 

Agnieszka Łysoń 
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