
PROJEKT 
UCHWAŁA NR ……….. 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 
z dnia ………… 2021 r. 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Radnemu Rady Miejskiej  za pracę w radzie i komisjach przysługuje dieta w 
wysokości:  

1) dla Przewodniczącego Rady – 42 % 
2) dla Wiceprzewodniczących Rady –24,5 % 
3) dla przewodniczącego stałej komisji rady – 21 % 
4) dla radnych nie wymienionych w pkt. 1,2,3 –21 % 

kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1990 r. o 
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1658). 

2. Dieta określona w ust. 1 przysługuje raz w miesiącu niezależnie od ilości odbytych sesji 
Rady Miejskiej lub posiedzeń stałych komisji rady. 
 
§ 2.W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu:  

1) Sesji Rady Miejskiej zmniejsza się dietę o 50 % za każdą nieobecność; 
2) Komisji Rady Miejskiej zmniejsza się o 30 % za każdą nieobecność.  

§ 3. Nieobecność na posiedzeniu należy usprawiedliwić u Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

§ 4. 1. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia 
10 następnego miesiąca na podstawie informacji przekazanej do księgowości w oparciu 
o listy obecności na sesjach rady oraz komisjach. 

2. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazane przez 
radnego konto bankowe. 

§ 5. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez 
radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wysokość diety za dany 
miesiąc ustala się proporcjonalnie. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/132/16  Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 
czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w 
Izbicy Kujawskiej oraz Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 
11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet 
radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 sierpnia 
2021 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
  Marek Śledziński 



Uzasadnienie do Uchwały Nr ………… 
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 
z dnia …………… 2021 r 

  
 
 

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym, na zasadach ustalonych 
przez radę gminy, radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 
Zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy przy ustalaniu wysokości 
diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 
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).  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. 
(Dz.U..2021, poz.1974) w sprawie maksymalnych diet przysługujących radnemu gminy 
stosownie do § 3 pkt. 3 radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do  50 % 
maksymalnej wysokości diety  w gminach poniżej 15 tyś mieszkańców. 

Z regulacji zawartych w art. 25 ustawy wynika prawo radnych do diet oraz zwrotu 
kosztów podróży. „Społeczny charakter pracy radnego nie może prowadzić do „dopłacania” 
przezeń do tej funkcji. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w obecnym stanie prawnym dieta 
radnego powinna być traktowana jako rekompensata utraconego przez radnego 
wynagrodzenia za pracę” (uchwała RIO w Łodzi z 2 sierpnia 1999 r. XXXIII/227/99, Lex nr 
42699). Diety mogą być wypłacane w formie określonej kwoty za udział radnego w każdym 
posiedzeniu rady lub komisji albo w formie zryczałtowanej. 

Proszę Wysoką Radę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały. 


