
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR……/……/…… 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia ….. 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach 

 

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

z 2020 r. poz. 713) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się miesięczną wysokość diety przysługującą radnemu, zróżnicowaną w zależności 

od pełnionej funkcji: 

1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach - w wysokości  600,00 zł; 

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach - w wysokości 400,00 zł; 

3) dla przewodniczących stałych lub doraźnych komisji Rady Miejskiej w Świebodzicach 

- w wysokości 400,00 zł; 

4) dla pozostałych radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach  - w wysokości 300,00 zł. 

 

§ 2. Jeżeli radny pełni jednocześnie kilka funkcji, o których mowa w § 1, przy ustalaniu wysokości 

diety bierze się pod uwagę funkcję, do której przypisana jest najwyższa wysokość diety miesięcznej.  

 

§ 3.  1. Jeżeli radny w następstwie objęcia mandatu lub jego wygaśnięcia sprawuje mandat przez 

niepełny miesiąc kalendarzowy, wysokość diety ustala się proporcjonalnie do okresu rzeczywistego 

jego pełnienia.  

2. W przypadku zmiany funkcji pełnionej przez radnego w trakcie miesiąca kalendarzowego, 

wysokość diety ustala się proporcjonalnie do okresu sprawowania tej funkcji w danym miesiącu. 

 

§ 4.1. Wysokość diety ulega zmniejszeniu o 15 % za każdorazową nieobecność radnego w danym 

miesiącu na sesji Rady oraz o 10 % za każdą nieobecność na posiedzeniach komisji, których radny jest 

członkiem. 

2. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywa się sesja Rady i posiedzenie komisji zmniejszenie 

diety, o którym mowa w ust. 1 naliczane jest tylko za jedno posiedzenie. 

3. Zmniejszenia diety nie stosuje się w przypadku nieobecności  radnego spowodowanej 

delegowaniem go do wykonywania innych obowiązków związanych z pełnieniem mandatu. 

 

§ 5. 1. Diety wypłacane są miesięcznie, w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym powstało prawo do diety, na rachunek bankowy wskazany przez radnego. 

2. Faktyczną wysokość diet ustala się, z uwzględnieniem postanowień § 3, na podstawie list 

obecności na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. 

3. Wykaz diet do wypłaty, obejmujący okres pełnego miesiąca kalendarzowego, podpisuje 

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 

 

§ 6. 1.  Za wyjazdy służbowe związane z wykonywaniem mandatu, radnym przysługuje zwrot 

kosztów podróży i diety na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 późn. zm). 

2.  Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym 

własnością gminy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Miejskiej następuje 

według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących 

własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16882683?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16948781?cm=DOCUMENT


 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr III/18/02/ Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5 grudnia 2002 r. 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Miasta 

Świebodzice. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Ustalenia wysokości diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu radnym kosztów podróży służbowych 

Rada Miejska w Świebodzicach dokonała uchwałą Nr III/18/02/ z dnia 5 grudnia 2002 r., wielokrotnie 

następnie zmienianą.  

Wnoszony przez Klub Forum Wspierania  Inicjatyw Lokalnych projekt uchwały, na nowo regulującej 

te kwestie,  uwzględnia powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jednocześnie dostosowuje 

proponowane rozwiązania do realiów funkcjonowania Rady Miejskiej, w tym skali realizowanych 

zadań i stanu finansów Gminy, jak również rozstrzyga powstające w praktyce wątpliwości związane 

np. z funkcjonowaniem komisji doraźnych lub łączeniem funkcji.  

Projekt uchwały zawiera również uregulowanie co do zasad przyznawania diet. Wysokość diety 

powinna być określna jako stała wartość, a nie powinna wzrastać wraz ze zmianą kwoty bazowej. 

Ponadto Rozporządzenie określa, że Radnemu przysługuje w ciągu miesiąca dieta  w wysokości  do 

75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys mieszkańców. Gmina 

Świebodzice liczy niespełna 22 tys.  zatem i wysokość diety, którą radni pobierają nie powinna być 

wskazana z górnego progu, jak to ma miejsce obecnie. 

 Obecnie  miesięcznie  wysokość diety wynosi: 

- Przewodnicząca Rady – 1968 zł  

-Wice Przewodniczący  Rady – 1311zł 

-Przewodniczący Komisji – 1311 zł 

-Radny – 1000zł 

Obniżenie diety do proponowanej w uchwale wysokości będzie realizować ich funkcję w postaci 

zrekompensowania utraty zarobków w następstwie wykonywania czynności wykonywanych 

z mandatem radnego. Dodatkowym argumentem jest fakt, iż sesje rady odbywają się zwykle 

od godz. 16.00. 

Biorąc pod uwagę przede wszystkim czynnik społeczny zasadnym jest podjęcie przedłożonego 

projektu uchwały. 

 Przedłożony projekt uchwały odpowiednio ograniczy wydatkowane i zaplanowane środki na ten cel 

w budżecie gminy. 

 

 

 

 


