
UCHWAŁA NR XXXVII/230/2021 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Gminy Żelechlinek 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 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) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawkę diety dla radnych Rady Gminy Żelechlinek w wysokości 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100) za udział w sesji Rady Gminy Żelechlinek oraz w posiedzeniach Komisji Rady Gminy 
Żelechlinek. 

2. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie kwoty 50 % 
maksymalnej wysokości diety określonej w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym. 

3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków Komisji spoza Rady Gminy Żelechlinek. 

§ 2. Do zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Żelechlinek stosuje się przepisy 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, 
poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Gminy Żelechlinek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Diana Mucha 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F051CDE4-BB2D-4751-8DC0-B612D13B6C75. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


		2021-11-29T23:00:00+0000
	Polska
	Diana Anna Mucha
	Podpis organu wydającego akt prawny.




