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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zasad ich wypłacania  

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Świebodzice 

 

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

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1974) oraz § 2, § 3 i  § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych gminy  

z dnia 31 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr  66 poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz realizację 

innych zadań ustawowych i statutowych związanych z wykonywaniem mandatu radnego ustala się 

dla radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach dietę miesięczną.  

2. Wysokość diet, z uwzględnieniem pełnionych przez radnego funkcji, ustala się jako odpowiedni 

procent kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.  

§ 2. Ustala się następującą wysokość diet: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej - 110% kwoty bazowej;  

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w wysokości 73,25% kwoty bazowej stosując zasady 

określone w § 1, 

3) Przewodniczący Komisji - 73,25% kwoty bazowej; 

4) radny - 55,87% kwoty bazowej. 

§ 3.1.  Dieta Zastępcy Przewodniczącego Komisji w przypadku prowadzenia posiedzenia Komisji 

w razie nieobecności jej Przewodniczącego ulega podwyższeniu o 30,00 zł miesięcznie.  

2.  Określone w § 2 diety ulegają obniżeniu: 

1) o 15% diety przysługującej danemu radnemu za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej; 

2) o 5% - za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji, której radny jest członkiem. 

3. W przypadku nieobecności na wszystkich sesjach i wszystkich komisjach, których radny jest 

członkiem trwającej dłużej niż dwa miesiące dieta ulega obniżeniu do 1,00 zł miesięcznie. 

 



 

§ 4. 1. Podstawę do wypłaty diet stanowi uczestnictwo w posiedzeniach Rady Miejskiej lub jej 

Komisji potwierdzone zalogowaniem się do odpowiedniego systemu elektronicznego 

lub podpisem na liście obecności. 

2. Wypłaty diet dokonuje się do dnia 4-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 5.1. Radnemu przysługuje należność z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych według zasad 

określonych w rozporządzeniu z dnia 31 lipca 2000 r. Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnym gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn.zm). 

2. Radnemu na jego wniosek Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach może wyrazić 

zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością 

Gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według zasad 

określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 25 marca 2002 r. 

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

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

3. W stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej do określenia w poleceniu wyjazdu 

służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia 

podróży służbowej upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 

§ 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 Gminy Świebodzice. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, radnemu przysługują - 

z uwzględnieniem pełnionych przez radnego funkcji (ust. 8 tego przepisu) - diety oraz zwrot 

kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez radę gminy.  

W myśl ust. 6 tego przepisu - w brzmieniu nadanym ustawą 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) - wysokość diet przysługujących 

radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej 

w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).  

Aktualna wartość kwoty bazowej wynosi 1 789,42 zł, przy czym maksymalna wysokość diet 

radnych zależna jest dodatkowo od liczby mieszkańców danej gminy. Powołane w podstawie 

prawnej uchwały rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. maksymalną 

wysokość diet dla radnych gminy o liczbie mieszkańców 15 tys.-100 tys. ustala na poziomie 75 % 

limitu ustawowego.  

 

Obowiązujące w Gminie Świebodzice regulacje co do wysokości diet i zasad ich wypłaty 

pozostają w zgodzie ze zmienionym cyt. ustawą z dnia 17 września 2021 r. stanem prawnym 

i projektowana uchwała nie wprowadza merytorycznych zmian w tym zakresie. Zasadność jej 

przyjęcia wynika natomiast z potrzeby ujednolicenia i uporządkowania rozstrzygnięć wcześniej 

podejmowanych w tej materii przez Radę Miejską w Świebodzicach (uchwała Nr III/18/02 z dnia 

5 grudnia 2002 r., zmieniana uchwałami: Nr XIX/183/04 z dnia 23 stycznia 2004 r., Nr XX/118/07 

z dnia 15 listopada 2007 r., Nr XXXIV/204/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. i Nr XXXI/226/2017 

z dnia 28 marca 2017 r.).  

 

W zakresie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych projekt przewiduje stosowanie  

zasad określonych w powołanych w tekście uchwały rozporządzeniach właściwych ministrów.   

 

Przyjęcie uchwały w projektowanym kształcie nie rodzi skutków finansowych dla budżetu 

Gminy.  

https://sip.lex.pl/#/document/16859571?cm=DOCUMENT

