
PROJEKT uchwały Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu 

 
Uchwała Nr XXXVIII/     /21 

Rady Gminy Zamość 
z dnia 02 grudnia 2021 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakim radnym gminy 
przysługują diety 

 
Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Nr XXIII/181/2000 Rady Gminy Zamość  z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie 

ustalenia zasad, na jakich radnym przysługują diety zmienionej uchwałą Nr XXXIX/311/2002 

Rady Gminy Zamość z dnia 15 lutego 2002 r., uchwałą Nr V/54/03 Rady Gminy Zamość 

z dnia 20 marca 2003 r., uchwałą Nr IX/73/2003 Rady Gminy Zamość z dnia 30 czerwca 2003 

r., uchwałą Nr III/20/10 Rady Gminy Zamość z 29 grudnia 2010 r. i uchwałą Nr VII/69/19 Rady 

Gminy Zamość z 25 kwietnia 2019 r. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie : 

„1. Dieta wynosi: 
1) dla radnych  1200 zł ( jeden tysiąc dwieście złotych)  miesięcznie, 
2) dla przewodniczących stałych komisji Rady Gminy 1500 zł ( jeden tysiąc pięćset 

złotych) miesięcznie, 
3) dla wiceprzewodniczących Rady Gminy  1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) 

miesięcznie, 
4) dla przewodniczącego Rady Gminy 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) 

miesięcznie”. 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. 

 
             Przewodniczący  
                                                                                  Rady Gminy Zamość 
 
              Piotr Koczułap 
 
Uzasadnienie 

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym na zasadach ustalonych 
przez radę gminy, radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 
Zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym  rada gminy przy ustalaniu wysokości 
diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Maksymalna wysokość diet 
radnych nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 - krotności kwoty bazowej 
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. 

Na dzień podejmowania niniejszej uchwały kwota bazowa obowiązująca w 2021 roku 
wynosi 1.789,42 zł, a jej 2,4 - krotności stanowi kwotę 4.294,60 zł. Zgodnie z §3 pkt 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy w gminach od 15 tys. do 100 tys. 
mieszkańców,  miesięczna wysokość diety radnego nie może przekroczyć 75% maksymalnej 
wysokości diety. Z uwagi na powyższe miesięczna maksymalna kwota wysokości diety 
radnego Gminy Zamość stanowi kwotę 3.220,95 zł. 


