
UCHWAŁA NR LIV/324/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/312/2021 z dnia 29 listopada 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 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 18 w zw. z art. 2 ustawy 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) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, 

co następuje: 
§ 1. W uchwale nr LIII/312/2021 z dnia z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 

miesięcznych diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy 
Świebodzice wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dieta Zastępcy Przewodniczącego Komisji w przypadku prowadzenia posiedzenia Komisji 
w razie nieobecności jej Przewodniczącego ulega podwyższeniu o 5 % miesięcznie.”;; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym określone nią wysokości diet mają 

zastosowanie do ustalania diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.”.. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/324/2021 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

Podjęta w dniu 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zasad ich 
wypłacania oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Świebodzice została podjęta 
z istotnym naruszeniem §18 ustawy 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) poprzez regulację zastosowania uchwały sprzeczną z zapisami ustawy. 

W §8 uchwały postanowiono, że „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” a więc ma 
zastosowanie do diet należnych od 29 listopada 2021 r. Zapis §8 uchwały, został podjęty z istotnym 
naruszeniem art. 18 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym: „Przepisy ustaw zmienianych 
w art. 1, art. 2, art. 4-6, art. 11 i art. 12 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie do 
ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.”, przy czym 
w art. 2 ustawa odnosi się do art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym: „w ustawie z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w art. 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
6. 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).”. 

Wobec powyższego Rada Miejska Świebodzic nie mogła ustalić diet przysługujących radnym 
z zastosowaniem ich od dnia 29 listopada 2021 r. Należy bowiem zauważyć, iż diety przewidziane 
przez Radę Miejską przekroczą poprzednio dopuszczalną wysokość, czyli półtorakrotność 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. Taka sytuacja nastąpi w przypadku np. kumulacji 
diety radnego oraz z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Tym samym 
zastosowanie znajdą regulacje art. 18 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzające obowiązek 
zastosowania wysokości diet radnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

Wprowadzona zmiana ma na celu uniknięcie unieważnienia uchwały przez organ nadzorczy. 
Zmiana w § 3.1. ma na celu podwyższenie diety zastępcy w sytuacji gdy prowadzi posiedzenie 

komisji pod nieobecność przewodniczącego i związana jest z wysiłkiem przewodniczącego 
w przygotowanie i prowadzenie posiedzenia. Podwyższenie diety jest zbieżne z wysokością potrącenia 
za nieobecność, co jest sprawiedliwe. 
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