
UCHWAŁA NR XXXIV/223/21 
RADY GMINY OJRZEŃ 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1974), Rada Gminy 
Ojrzeń uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Ojrzeń za 
udział w pracach rady i jej komisjach oraz zryczałtowanej diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Ojrzeń. 

§ 2. Ustala się następujące wysokości diet: 

1. Dieta dla radnego za uczestnictwo w pracach komisji lub sesji w kwocie – 300,00 zł. 

2. Dieta dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego komisji za udział w komisji – 400,00 zł. 

3. Zryczałtowana miesięczna dieta dla przewodniczącego Rady Gminy w kwocie – 1 600,00 zł. 

4. Zryczałtowana miesięczna dieta dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie – 800,00 zł. 

§ 3. 1. Wysokość diety, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4 ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń 
komisji stałych Rady Gminy, sesji oraz innych wykonywanych czynności w danym miesiącu, w których 
przewodniczący lub wiceprzewodniczący nie brał udziału, chyba że jego nieobecność była związana 
z wykonywaniem mandatu radnego. 

2. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady w okresie krótszym 
niż miesiąc, wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dnia danego miesiąca. 

3. Dieta przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy 
w ostatniej dekadzie miesiąca. 

§ 4. 1. W razie zastępstwa przewodniczących w komisjach stałych, radnemu przysługuje dieta w wysokości 
przysługującej radnemu pełniącemu funkcję przewodniczącego komisji. 

2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu radny ma prawo tylko do jednej (wyższej) diety. 

3. Podstawą naliczenia diety radnemu jest lista obecności z odbytego posiedzenia komisji lub sesji, 
stanowiąca załącznik do protokołu sporządzonego z odbytego posiedzenia. 

4. Dieta radnego wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji lub 
sesji rady gminy. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
ustalenia diet dla radnych oraz zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy zmieniona  Uchwałą Nr IX/50/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Lejman 
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