
UCHWAŁA NR XXXIII/349/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Krupski Młyn

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.), art. 2 ustawy 
z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 października 2021 roku w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1974) 
Rada Gminy Krupski Młyn 

uchwala 

§ 1. 1. Ustalić wysokość diety w formie 
ryczałtu przysługującego radnym w ciągu miesiąca 
kalendarzowego wyrażonego procentem 
maksymalnej diety, o której mowa 
w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym oraz Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku 
w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu gminy, według 
pełnionej funkcji: 

a) dla Przewodniczącego Rady Gminy Krupski 
Młyn 50 %, 

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Krupski Młyn 25 %, 

c) dla Przewodniczącego Komisji Rady Gminy 
Krupski Młyn 22 %, 

d) dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rady 
Gminy Krupski Młyn 19 %, 

e) dla pozostałych Radnych Rady Gminy Krupski 
Młyn 18 %. 

§ 2. W przypadku zbiegu uprawnień do diety 
z więcej niż z jednego tytułu, o którym mowa 
w § 1 radny otrzymuje miesięcznie tylko jedną 
dietę z najkorzystniejszego tytułu. 

§ 3. 1. Podstawą do wypłaty diety jest lista 
radnych sporządzona przez Referat Organizacyjny 
i przekazana do Referatu Finansów. 

2. Przysługująca dieta za dany miesiąc 
wypłacana jest w terminie do 16 dnia następnego 
miesiąca. 

§ 4. 1. W przypadku nieobecności 
nieusprawiedliwionej radnego w pracach rady 
gminy, niezależnie od pełnionej funkcji, dieta za 
dany miesiąc ulega zmniejszeniu: 

a) za pierwszą nieobecność na posiedzeniu komisji 
rady gminy lub sesji rady gminy - 5 %; 

b) za każdą następną nieobecność na posiedzeniu 
komisji rady gminy lub sesji rady gminy - 10 %. 

2. Dieta za dany miesiąc nie ulega 
zmniejszeniu w przypadku: 

a) nieobecności na sesji lub posiedzeniu komisji 
spowodowanej chorobą lub innym 
udokumentowanym zdarzeniem losowym, 

b) nieobecności na sesji lub posiedzeniu komisji 
spowodowanej podróżą służbową związaną 
z wykonywaniem mandatu radnego; 

c) obowiązkowego stawienia się na wezwanie 
organów administracji państwowej 
i samorządowej, prokuratury lub sądów. 

3. Suma potrąceń z tytułu nieobecności 
nie może być większa niż kwota miesięcznego 
ryczałtu radnego. 

§ 5. Tracą moc uchwała Nr III/7/10 Rady 
Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2010 roku 
w sprawie ustalenia wysokości diet 
przysługujących radnym Gminy Krupski Młyn 
oraz uchwała Nr XX/140/16 Rady Gminy Krupski 
Młyn z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie 
zmiany uchwały III/7/10 Rady Gminy Krupski 
Młyn z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie 
ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 
Gminy Krupski Młyn. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi 
Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 
2021 roku.
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Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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