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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. wsprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Gminy 
Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/227/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia 
zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych wprowadza się następujące 
zmiany w § 1: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych Gminy Świerczów dla: 

1) Przewodniczącego Rady Gminy – w wysokości 40,50% maksymalnej wysokości diety; 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – w wysokości 24,50% maksymalnej wysokości diety; 

3) Przewodniczącego Komisji – w wysokości 22,50% maksymalnej wysokości diety; 

4) Radnego – w wysokości 18,50% maksymalnej wysokości diety."; 

2) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Maksymalną wysokość diety, o której mowa w ust. 1, określa art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym."; 

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Diety, określone w ust. 1, ulegają pomniejszeniu o 150,00 zł za każdą nieobecność na sesji lub na 
posiedzeniu komisji."; 

4) skreśla się ust. 4; 

5) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Suma pomniejszeń, o których mowa w ust. 2 nie może być większa niż 90% diety ustalonej 
w ust. 1.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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UZASADNIENIE 

Ustawa 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) dokonała m.in. zmiany w 

art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustalając że 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 zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1658). Jednocześnie ustawa o samorządzie gminnym 

(art. 25 ust. 7) zobowiązała Radę Ministrów do określenia maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu, przy czym kwota wymieniona w art. 25 ust. 6 ustawy dotyczy gmin o największej liczbie 

mieszkańców. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) w gminach 

poniżej 15 tys. mieszkańców radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 50% 

maksymalnej wysokości diety. W przypadku Gminy Świerczów wysokość diet radnego nie może 

przekroczyć 50% 2,4 - krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa na 2021 r. określona w ustawie budżetowej wynosi 

1.789,42 zł, natomiast 50% 2,4-krotności tej kwoty stanowi 2.147,30 zł.   

Mając na względzie powyższe proponuje się wzrost stawek diet radnych. 

 

Projektodawca: Przewodniczący Rady Gminy 
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