
ZARZĄDZENIE NR 0050/756/2021 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Miejskiej Komisji do Spraw 
Referendum i członkom obwodowych komisji do spraw referendum w Świebodzicach. 

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. 
z 2019 r. poz. 741 ) w związku z Postanowieniem Nr 20/2021 Komisarza Wyborczego 
w Wałbrzychu I z dnia 9 kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 
odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość i zasady, na których przysługują zryczałtowane diety dla członków 
Miejskiej Komisji do Spraw Referendum i obwodowych komisji do spraw referendum 
w Świebodzicach. 

Zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji ustala się 
w wysokości dla: 

1) Miejskiej Komisji do Spraw Referendum: 
a) Przewodniczący – 487,50 zł./os.;  
b) Zastępca Przewodniczącego – 450,00 zł./os.;  
c) członkowie - 412,50 zł./os.   

2) obwodowych komisji do spraw referendum:   
a) Przewodniczący – 285,00 zł./os.;  
b) Zastępca Przewodniczącego – 247,50 zł./os.; 
c) członkowie -225,00 zł./os.  
2. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji do spraw referendum, o których 

mowa w ust.1 pkt 1 i 2 nie uczestniczył w pracach komisji. 
3. W przypadku gdy członek Miejskiej Komisji do Spraw Referendum nie uczestniczył 

w wykonywaniu części zadań komisji a szczególności nie uczestniczył w posiedzeniach komisji, 
wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń 
komisji. Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1 litera a-c przez liczbę wszystkich odbytych posiedzeń komisji, a następnie mnoży się 
otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył. 

4. Zasady określone w ust. 3 dotyczą również członków Obwodowych Komisji do spraw 
Referendum. 

5. Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie 
udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1, wystawione przez przewodniczącego właściwej 
komisji. 

§ 2. 1. Członkowie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum i obwodowych komisji do spraw 
referendum w Świebodzicach, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa 
w art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1319), są 
obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, 
uprzedzić, pracodawcę w formie pisemnej o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności 
w pracy. Członek komisji obowiązany jest dostarczyć pracodawcy zaświadczenie 
usprawiedliwiające nieobecność w pracy związane z wykonywaniem zadań członka komisji. 

2. Zaświadczenie powinno zawierać: 
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1) imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji; 
2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy; 
3) przyczynę i czas nieobecności w pracy. 

3. Zaświadczenie opatrzonej jest pieczęcią właściwej komisji do spraw referendum. 
Zaświadczenie podpisuje przewodniczący właściwej komisji, a dla przewodniczącego komisji – 
jego zastępca. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

Paweł Ozga 
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Uzasadnienie

Zgodnie z na wstępie cytowanymi przepisami i § 6 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących
członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

( M. P. z 2018 r.poz.880 ) zmienionej Uchwałą Nr 350/2019 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych
przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu
terytorialnego

( M. P. z 2019 r. poz. 1195 ) w związku z Postanowieniem Nr 20/2021 Komisarza
Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego
w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji, Burmistrz
Miasta określił wysokość zryczałtowanych diet przysługujących członkom Miejskiej Komisji do
spraw Referendum i obwodowych komisji do spraw referendum.

Ponieważ art. 1 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U.
z 2019 r. poz. 741 ) określa, że w zakresie nieuregulowanym w w/w ustawie stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2020 r.
poz. 1319) dotyczące w wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dlatego też
zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum i obwodowych
komisji do spraw referendum ustalono na podstawie nowego brzmienia § 9 cyt. Uchwały PKW.

„§ 9. 1. Uchwałę stosuje się odpowiednio w wyborach przeprowadzonych w toku kadencji,
z tym że w wyborach tych członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
przysługują zryczałtowane diety:

1) w 3/4 wysokości określonej odpowiednio w § 6 ust. 1 – w wyborach przedterminowych

i w wyborach do nowych rad;

2) w połowie wysokości określonej odpowiednio w § 6 ust. 1 – w wyborach innych niż
wymienione w pkt 1.

2. Jeżeli w wyborach przedterminowych organu wykonawczego gminy przeprowadzane jest
głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują, w związku z tym głosowaniem,
zryczałtowane diety w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1.”

Zatem ustalono zryczałtowane diety w następującej wysokości:

1)dla przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum – 487,50 zł ( tj. 3/4 z kwoty
650 zł);

2)dla zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum – 450,00 zł ( tj. 3/4

z kwoty 600 zł);

3)dla członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum – 412,50 zł ( tj. 3/4 z kwoty 550 zł);

4)dla przewodniczącego obwodowej komisji do spraw referendum – 285,00 zł ( tj. 3/4
z kwoty 380 zł);

5)dla zastępcy przewodniczącego obwodowej komisji do spraw referendum –247,50 zł (tj.
3/4 z kwoty 330 zł);

6)dla członków obwodowej komisji do spraw referendum – 225,00 zł ( tj.3/4 z kwoty 300 zł).

W związku z tym, że w referendum gminnym bierze udział cała gmina i wszystkie obwody
głosowania, należy stosować stawkę 3/4.
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