
UCHWAŁA NR XXII/188/2022 
RADY GMINY W BROKU 

z dnia 18 marca 2022 r. 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583), §3 pkt 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974) oraz 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., poz. 800, 
z 2002 r. poz. 138, z 2003 r. poz. 280) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Radny z zastrzeżeniem ust. 2 i §2 ust. 1 otrzymuje dietę w wysokości 200 zł 
(słownie złotych: dwieście) za udział w posiedzeniu komisji lub sesji rady. 

2. Wiceprzewodniczący rady otrzymuje dietę w wysokości 300 zł (słownie złotych: 
trzysta) za udział w posiedzeniu komisji lub sesji rady. 

3. Przewodniczący komisji za udział w posiedzeniu komisji otrzymuje dietę w wysokości 
250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt). 

4. Wiceprzewodniczący komisji za udział w posiedzeniu komisji otrzymuje dietę 
w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt). 

5. Radnemu za udział w kilku posiedzeniach jednego dnia przysługuje tylko jedna dieta 
o najwyższej wysokości. 

6. Podstawę do wypłacenia diet stanowi podpis radnego złożony na liście pokwitowań 
prowadzonej przez pracownika obsługującego radę. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną dietę przysługującą przewodniczącemu rady w wysokości 
900 zł (słownie złotych: dziewięćset). 

2. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby 
posiedzeń komisji stałych rady, sesji rady oraz dyżurów w danym miesiącu, w których 
przewodniczący rady nie brał udziału, chyba że jego nieobecność związana była 
z wykonywaniem mandatu radnego. 

3. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis przewodniczącego rady złożony na liście 
obecności prowadzonej przez pracownika obsługującego radę. 

4. Dieta nie przysługuje jeśli w danym miesiącu kalendarzowym radny nie brał udziału 
w żadnym posiedzeniu sesji, komisji lub dyżurze. 

§ 3. 1. Ustala się dietę przysługującą przewodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych za udział w sesji rady gminy, w wysokości 150 zł (słownie złotych: 
sto pięćdziesiąt). 

2. Podstawą do wypłaty diety, o której mowa w ust. 1 jest lista obecności na sesji, 
potwierdzona własnoręcznym podpisem przewodniczącego organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej. 
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§ 4. 1. Radnym delegowanym przez przewodniczącego rady do wykonywania zadania 
mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu poza miejscowością, w której 
znajduje się siedziba rady, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych i diety, które to 
należności będą ustalane w sposób określony 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 r., poz. 800, 
z 2002 r. poz. 138, z 2003 r. poz. 280). 

2. Przewodniczący rady określa w poleceniu wyjazdu służbowego termin i miejsce 
wykonywania zadania, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz 
środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej. 

3. W stosunku do przewodniczącego rady czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, określa 
wiceprzewodniczący rady. 

§ 5. 1. Wydatki z tytułu diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących 
radnym na podstawie niniejszej uchwały, realizowane są z budżetu gminy i przekazywane na 
wskazane przez radnego konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy.  

2. Wypłata diety o której mowa w §2 za dany miesiąc kalendarzowy następuje 
jednorazowo w terminie do dnia 10-go następnego miesiąca. 

§ 6. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, o którym mowa w §2 ust. 1 lub 
odwołania go z pełnionej funkcji, radny zachowuje w danym miesiącu prawo do określonej 
diety proporcjonalnie do czasu trwania mandatu lub pełnienia funkcji.  

2. W przypadku upływu kadencji rady sposób obliczenia diety stosuje się zgodnie z ust. 1. 
§ 7. Tracą moc uchwały: 

1) Nr IV/15/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Broku, 

2) Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości diet 
dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Brok. 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Sylwester Runo 
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