
UCHWAŁA NR XXX/ 204 /12 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 27 grudnia 2012r 
 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych gminy Cegłów za udział  
w sesji Rady Gminy i posiedzeniach Komisji 

 
 Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 j.t. z późn. zm.1) – Rada Gminy Cegłów uchwala co 
następuje: 

 
§ 1. 

1. Ustala się dietę dla radnych z wyjątkiem: 
- Przewodniczącego Rady, 
- Wiceprzewodniczących Rady, 
- Przewodniczących stałych Komisji Rady, 

w wysokości 100,00 zł ( słownie: sto złotych ) za każdorazowy udział w odbytych 
sesjach Rady Gminy i posiedzeniach stałych Komisji Rady. 

2. Ustala się dietę dla Przewodniczących stałych Komisji Rady, w wysokości 130,- zł ( 
słownie: sto trzydzieści złotych ) za każdorazowy udział w odbytych sesjach Rady 
Gminy i posiedzeniach Komisji Rady, których są Przewodniczącymi. 

3. Ustala się dietę Wiceprzewodniczących Rady w wysokości 130,- zł ( słownie: sto 
trzydzieści złotych ) za każdorazowy udział w odbytych sesjach Rady Gminy i 
posiedzeniach stałych Komisji Rady. 

4. Dla Radnych wybranych przez stałe Komisje na Wiceprzewodniczących Komisji ustala 
się dietę w wysokości diety Przewodniczącego stałej Komisji Rady za: 
a) każdorazowe prowadzenie obrad Komisji pod nieobecność Przewodniczącego 

Komisji, 
b) za każdorazowe uczestnictwo w obradach sesji Rady Gminy na której jest nieobecny 

Przewodniczący właściwej Komisji. 
 

§ 2. 
1. Ustala się  miesięczną zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w 

wysokości 1000 zł ( słownie :jeden tysiąc złotych ). 
2.  W miesiącu rozpoczęcia lub zakończenia pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady 

Gminy dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji do 
liczby dni miesiąca. 

3. W przypadku odwołania przez Radę Gminy Przewodniczącego Rady i dokonania wyboru 
Przewodniczącego Rady na tej samej sesji proporcjonalna zryczałtowana dieta 
miesięczna przysługuje nowowybranemu Przewodniczącemu Rady od dnia następnego 
po podjęciu uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.  

 
§ 3. 

Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r, poz. 567. 
 



 
§ 4. 

1. Radnym pracującym w zespołach powołanych przez Radę Gminy lub Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej (dotyczy Zespołu Kontrolnego) przysługuje dieta na takich samych 
warunkach jak za pracę na posiedzeniu Komisji. 

2. Radnemu przysługuje jedna dieta bez względu na czas trwania pracy komisji lub zespołu 
kontrolnego. 

3. Radnym przysługuje jedna dieta jeżeli w tym samym dniu uczestniczą w posiedzeniu 
Komisji i w sesji Rady Gminy. 

4. Diety określone w § 1 przysługują Radnym za pracę w jednym posiedzeniu sesji Rady 
Gminy lub Komisji. W przypadku przerwania obrad zgodnie z § 30 Statutu Gminy 
przysługuje jedna dieta bez względu na ilość posiedzeń sesji Rady Gminy lub Komisji. 

§ 5. 
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc uchwały: 
- Nr VI/31/07 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych gminy 
Cegłów za udział w sesji Rady Gminy i posiedzeniach Komisji 
- Nr XIX/112/12 z dnia 30 stycznia 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla radnych gminy Cegłów za udział w sesji Rady Gminy i 
posiedzeniach Komisji 
 

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą od 1 stycznia 2013 r. 
 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2012r zebrani 
Radni wystąpili z wnioskiem do Przewodniczącego obrad o przygotowanie projektu uchwały 
zmieniającej diety radnych. 
Diety Radnych nie były podwyższane od 2007 r. a dieta Przewodniczącego Rady od 2005 r.  
Od roku 2005 i 2007 nastąpił znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia, od kwoty 
odpowiednio 849 zł w 2005 r. i kwoty 936,00 zł w 2007 r. do 1600,00 zł w nadchodzącym 
2013 r. tj. o 88% i 58%. 
Przedłożony projekt proponuje wzrost diety Przewodniczącego rady o 25%, 
Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących Komisji o 30% oraz radnych nie 
pełniących funkcji w Radzie o 25%. 


