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UCHWAŁA .................... 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy 
Gorzyce oraz zasad ich wypłacania i określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego 

nie będącego własnością gminy, używanego w podróży służbowej przez radnego 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Radnemu Gminy Gorzyce przysługuje miesięczna dieta, uzależniona od funkcji pełnionej  przez 
radnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Podstawą ustalenia wysokości diety jest 75% kwoty bazowej obliczonej w sposób wskazany 
w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. 
zm.), zwana dalej ”podstawą„. 

§ 3. 1. Ustala się miesięczną wysokość diety dla: 

1)Przewodniczącego Rady Gminy - 75% podstawy, 

2)Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 50% podstawy, 

3)Przewodniczących Komisji Rady Gminy: 

a) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 50% podstawy, 

c) Przewodniczącego pozostałych Komisji - 45% podstawy, 

4)Z-ców Przewodniczących Komisji Rady Gminy: 

a) Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 42% podstawy, 

b) Z-cy Przewodniczącego pozostałych Komisji - 37% podstawy, 

5)Radnych - członków Komisji Rewizyjnej - 40% podstawy, 

6)Radnych niepełniących funkcji wymienionych w pkt 1-5 - 35% podstawy, 

7)Radnych niepełniących funkcji wymienionych w pkt 1-2 i niebędących członkami żadnej Komisji - 20% 
podstawy. 

2. Radnemu, niezależnie od pełnionej funkcji, który jest członkiem co najmniej dwóch Komisji wysokość 
diety ulega podwyższeniu o 5% podstawy. 

3. Przy jednoczesnym pełnieniu kilku funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, przysługuje jedna, 
najwyższa dieta. 

§ 4. 1. Dieta nie przysługuje za miesiąc, w którym nie odbywa się sesja Rady Gminy ani posiedzenie 
Komisji. 

2. Za miesiąc, w którym nie odbywa się sesja Rady Gminy, ale odbywa się posiedzenie Komisji, radnemu, 
będącemu członkiem tej Komisji, dieta przysługuje w wysokości 60% kwot ustalonych na podstawie §3. 

3. Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy dokonuje się pomniejszenia należnej diety o 40% za dany 
miesiąc. 

4. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji dokonuje się pomniejszenia należnej diety o 15% za dany 
miesiąc. 
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5. Za każde spóźnienie lub opuszczenie sesji Rady Gminy powodujące nieuczestniczenie przez radnego 
w podejmowaniu uchwał, odnotowane w protokole, dokonuje się pomniejszenia należnej diety o 5% za dany 
miesiąc. 

6. W przypadku gdy w tym samym dniu odbywa się więcej niż jedno posiedzenie komisji lub/i sesji, na 
których radny jest nieobecny, dokonuje się pomniejszenia należnej diety o 40% za dany miesiąc. 

7. W przypadku gdy radny wykonuje inne zadania związane z funkcją pełnioną w samorządzie i zlecone 
przez Przewodniczącego, które uniemożliwiają mu obecność na sesji lub posiedzeniu Komisji, dieta nie ulega 
obniżeniu. 

8. Maksymalna wysokość pomniejszeń w miesiącu nie może przekroczyć 70% wysokości diety za dany 
miesiąc. 

§ 5. 1. W przypadku rozpoczęcia kadencji Rady Gminy, jej upływu, przystąpienie do wykonywania 
mandatu radnego lub jego wygaśnięcia w danym miesiącu, dieta naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni, 
w których radny wykonywał mandat. 

2. W przypadku rozpoczęcia pełnienia funkcji wiążącej się z podwyższeniem diety, odwołania radnego 
z funkcji oraz rozpoczęcia lub zakończenia pracy w Komisji, dietę za miesiąc, w którym nastąpiła ta zmiana 
oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego sprawowania funkcji lub pracy w Komisji. 

§ 6. Stawkę za 1 kilometr przebiegu samochodu służbowego nie będącego własnością gminy, używanego 
przez radnego w podróży służbowej ustala się w wysokości maksymalnej w myśl § 2 rozporządzenia 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 niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia 
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce oraz zasad ich 
wypłacania i określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy, 
używanego w podróży służbowej przez radnego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.) radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych przez radę gminy. Przy
ustalaniu wysokości diet bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834) podwyższyła maksymalną
wysokość diet przysługujących radnym. W związku z tym wysokość diet przysługujących radnemu
aktualnie 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), tj. 4.294,08 zł. Maksymalna wysokość diety radnego
w gminie liczącej powyżej 15.000 mieszkańców nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 75% kwoty,
o której mowa wyżej, tj. 3.220,96 zł.

Proponowane wysokości diet dla radnych nie przekraczają dopuszczalnej maksymalnej kwoty diety i są
zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionych przez radnych.
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