
 

UCHWAŁA NR II/9/18 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

z dnia 11 grudnia 2018 roku 

  

w sprawie:  ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

         radnym 

  

 Na podstawie art. 25 ust.4,6,7,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432.) oraz § 3 pkt 3 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości 

diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. nr 61, poz.710 ) i Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz.800 

z późn. zm. )  uchwala się , co następuje: 

  

§ 1 

1. Radnym przysługuje dieta w wysokości ustalonej przez Radę w formie ryczałtu 

miesięcznego, który stanowi procent diety maksymalnej w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu gminy i wynosi odpowiednio: 

 

§ 2 

1. dla Przewodniczącego Rady - 50% maksymalnej wysokości diety, 

2. dla Wiceprzewodniczących Rady - 40% maksymalnej wysokości diety, 

3. dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 35% maksymalnej wysokości diety, 

4. dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących komisji 

stałych – 33% maksymalnej wysokości diety, 

5. dla Zastępców Przewodniczących Komisji i pozostałych radnych - 30% maksymalnej 

wysokości diety. 

 

§ 3 

Wysokość diety w miesiącu, w którym kończy się kadencja rady i rozpoczyna nowa kadencja 

rady nalicza się proporcjonalnie do ilości dni trwania kadencji w tym miesiącu. 

 

§ 4 

Radnemu przysługuje prawo do jednej diety najwyższej. 

 

§ 5 

1. Diety wymienione w § 2 ulegają obniżeniu w przypadku nieobecności radnego: 

 

1) jednorazowej na sesji zwyczajnej lub komisji stałej Rady Miejskiej o 15% 

2) w przypadku nieobecności na następujących po sobie dwóch kolejnych sesjach 

zwyczajnych lub komisjach stałych dieta kolejnej trzeciej opuszczonej sesji lub 

komisji ulega obniżeniu o 99% 

 

2. Nieobecności, o których mowa w ust. 1 nie powodują zmniejszenia diet wówczas, gdy 

wynikają z delegowania radnego przez przewodniczącego do wykonywania 

obowiązków radnego, co zostanie poświadczone delegacją służbową. 

 

 

§ 6 

 

Potrąceń nie dokonuje się w przypadku nieobecności na sesjach rady i posiedzeniach komisji 

zwołanych w trybie nadzwyczajnym. 

 



§ 7 

 

Diety o których mowa w § 2 wypłaca się z dołu w terminie do 5-go następnego miesiąca na 

wskazane konto.  

§ 8 

 

Obliczenia diet dokonuje się w zaokrągleniu do pełnego złotego . 

 

§ 9 

 

1. Radnym przysługują należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych według zasad 

określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66,poz.800 

z późniejszymi zmianami). 

 

2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia 

podróży służbowej oraz środek transportu w stosunku do Przewodniczącego Rady określa w 

poleceniu wyjazdu służbowego - Wiceprzewodniczący Rady. 

 

3. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na przejazd w podróży 

służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. W takim przypadku 

radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu, określonych na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz.U. Nr 27, 

poz. 271 z późniejszymi zmianami) według wysokości stawek określonych na podstawie tego 

rozporządzenia. 

 

§ 10 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

  

§ 11 

 

Tracą moc uchwały : 

1. Nr XXVI/180/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2008 

roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, 

2. Nr XVII/87/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących 

radnym, 

 

§ 12  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Uchwała uwzględnia przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipa 2000 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz.U. Nr 61 poz. 710).  

Art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż dieta oraz zwrot kosztów podróży 

służbowych przysługują radnemu na zasadach ustalonych przez radę gminy. Regulacja zawarta 

w nowelizacji niniejszej uchwały ma na celu doprecyzowanie zasad wypłacania diet radnym z 

uwagi na uczestnictwo w pracach Rady.  


