
UCHWAŁA NR XXXVT1/224/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 31 marca 2022 roku 

w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy, Przewodniczących stałych komisji rady i radnych za udział w pracach 

organów gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych gminy. 

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.') w związku z $ 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021r., poz. 1974), Rada Gminy Bądkowo 

uchwala się co następuje: 

$ 1.1. Ustala się miesięczny ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 75% 

minimalnego wynagrodzenia określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 

września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1690), dalej jako 

— Rozporządzenie Rady Ministrów, nie więcej jednak niż kwota wynikająca z art. $ 3 pkt.3 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021r., poz. 1974) - ryczałt 

zaokrągla się do pełnych złotych. 

2. Ustala się miesięczny ryczałt dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 41% 

minimalnego wynagrodzenia określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów (ryczałt 

zaokrągla się do pełnych złotych). 

3. Ustala się miesięczny ryczałt dla przewodniczących stałych komisji w wysokości 36% 

minimalnego wynagrodzenia określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów (ryczałt 

zaokrągla się do pełnych złotych). 

4. Ustala się miesięczny ryczałt dla pozostałych radnych w wysokości 34% minimalnego 

wynagrodzenia określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów (ryczałt zaokrągla się do 

pełnych złotych). 

  

! Dz.U. z 2022r., poz.583.
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5. Radni otrzymują zwrot kosztów podróży służbowych według zasad i w wysokości 

określonych w Rozporządzeniu 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 nr 66, poz. 799) jeżeli zostali delegowani przez 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. W stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy czynności o których mowa w ust. 5 

dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

7. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej przez radnych określa 

Przewodniczący Rady Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego, a w stosunku do 

Przewodniczącego Rady Gminy Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

$2.1. Dieta wypłacana będzie w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez radnego. 

2. Wypłata dokonywana będzie do 10 dnia następnego miesiąca. 

$ 3. Radnemu za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy oraz posiedzeniu komisji stałej tej 

Rady, potrąca się 5% z przysługującej diety. Łączna wysokość potrąceń nie może 

przekroczyć wysokości jego diety podstawowej. 

$ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXV/211/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022r. 

w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy, Przewodniczących stałych komisji rady i radnych za udział w pracach 

organów gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych gminy. 

$ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały NR XXXVI/224/2022 

z dnia 31 marca 2022 roku 

Rada Gminy Bądkowo postanowiła przyjąć ponownie uchwałę dotyczącą diet dla 

Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących 

stałych komisji rady i radnych za udział w pracach organów gminy oraz ustalenia należności 

z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Dlatego wskazano na utratę 

mocy Uchwałę Nr XXXV/211/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 r. 

PRZEWODNICZĄCY


