
UCHWAŁA NR XXIV/142/2021 

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia 30 listopada 2021 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet  

Radnym Rady Gminy Kulesze Kościelne 

 

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

(Dz.U z 2021 poz. 1372  z późn.zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o 

zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1834) oraz § 3 pkt. 3 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 Kulesze Kościelne 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przewodniczącemu Rady Gminy ustala się dietę w wysokości 1 600,00 zł 

wypłacaną w formie zryczałtowanej miesięcznie, do dnia 5 następnego miesiąca.  

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy na posiedzeniach Sesji 

Rady Gminy dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu o 5% za każdą nieobecność. 

§ 2. 1. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy ustala się dietę w wysokości 1 000,00 zł 

wypłaconą w formie zryczałtowanej miesięcznie, do dnia 5 następnego miesiąca. 

2.  W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Gminy na posiedzeniach 

Sesji Rady Gminy dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu o 5% za każdą nieobecność. 

§ 3. 1. Ustala się dietę radnym za każdorazowy udział w Sesjach Rady Gminy i 

Posiedzeniach Komisji Rady Gminy w wysokości 500,00 zł.  

2. Jeżeli radny bierze udział  w ciągu jednego dnia w kilku posiedzeniach, przysługuje 

mu tylko jedna dieta. 

3. Wyplata diety, o której mowa w § 3, następuję w terminie 7 dni od dnia zakończenia 

sesji lub posiedzenia komisji, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Radnego.   

§ 4. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego złożony na liście obecności 

prowadzonej przez pracownika obsługującego radę.   

§ 5. Traci moc: 

1) uchwała Nr III/19/2018 r Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Kulesze Kościelne, 

2) uchwała nr 8/II/2014  Rady Gminy Kulesze Koscielne z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Kulesze Kościelne, 

3) chwała Nr 9/II/2014 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelone.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 

2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                             Grzegorz Kossakowski 
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