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PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

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

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym                     

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 z późn. zm.), § 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) oraz 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 późn. zm.) Rada 

Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości i na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale 

przysługują: 

1) radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem - w okresie pełnienia przez nich mandatu; 

2) członkom stałych komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem - w okresie pełnienia funkcji; 

3) członkom doraźnych komisji problemowych - w okresie pełnienia funkcji. 

§ 2. 1. Ustala się dietę dla radnych, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Miejskiej w następujących 

wysokościach: 

1) za udział w sesji: 

a) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - .................. zł, 

b) pozostali radni - .................. zł; 

2) za udział w posiedzeniu komisji stałych i doraźnych: 

a) przewodniczący komisji - ................. zł, 

b) członkowie komisji - .................... zł. 

§ 3. 1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zawadzkiem, w czasie pełnienia funkcji przysługuje dieta 

miesięczna w wysokości ......................... zł. 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu: 

1) o 20% w przypadku braku uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miejskiej w sesji; 

2) o 1/30 za każdy dzień niewykonywania funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

§ 4. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do 10 dnia następnego 

miesiąca na podstawie list sporządzonych przez Biuro Rady Miejskiej w kasie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 

lub na konto bankowe wskazane przez radnego. 

§ 5. 1. Radnemu, który wykonuje zadanie mające bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu poza 

miejscowością, w której znajduje się siedziba Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, przysługuje zwrot kosztów 

podróży służbowych według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych 

gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.). 

2. W przypadku wyrażenia zgody przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na przejazd radnego pojazdem 

niebędącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr 

przebiegu w wysokości równej stawkom maksymalnym obowiązującym na podstawie przepisów dotyczących 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/170/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 3287). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 
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Uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem  

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na zasadach 

ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.  

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. Jednocześnie Rada Ministrów określa, w 

drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, 

uwzględniając liczbę mieszkańców gminy. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod 

uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

Od 1 listopada 2021 r. kwota bazowa wynosi  2,4 x 1.789,42 = 4.294,60 zł  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców radnemu 

przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 50% maksymalnej wysokości. Oznacza to, że 

maksymalna dieta dla radnego w gminie do 15 tys. mieszkańców nie może przekroczyć kwoty 2.147,30 

zł.   

Obecnie diety dla radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady 

Miejskiej wynoszą: 

1) za udział w sesji: 

a) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 105,99 zł, 

b) pozostali radni – 88,32 zł; 

2) za udział w posiedzeniu komisji stałych i doraźnych: 

a) przewodniczący komisji – 105,99 zł, 

b) członkowie komisji – 88,32 zł. 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zawadzkiem, w czasie pełnienia funkcji przysługuje dieta 

miesięczna w wysokości 1.059,88 zł. 

Projekt uchwały określa również zasady, na jakich przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej 

radnego.  

 

 

 

 


