
UCHWAŁA NR …………… /2022 (projekt) 

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU 

z dnia …………….. 2022 r. 

 

w sprawie diet radnych  

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 – 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1974),   

 

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Radnym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w okresie sprawowania mandatu przysługuje 

dieta miesięczna za udział w pracach rady i jej komisji.  

2. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną, w zależności od pełnionej funkcji  

w wysokości:  

1) przewodniczący rady – …….. zł, 

2) wiceprzewodniczącemu Rady – …….. zł, 

3) przewodniczący komisji stałej – …….. zł 

4) pozostali radni – ……… zł. 

 

§ 2. 

1. Dieta miesięczna wszystkich radnych ulega obniżeniu o 35% za każdą nieobecność na 

sesji rady lub posiedzeniu komisji, ale nie więcej niż 75% w ciągu jednego miesiąca. 

2. W przypadku nieobecności radnego na więcej niż jednym posiedzeniu odbywającym 

się w tym samym terminie, obniżenie diety następuje tylko raz.   

3. W miesiącu objęcia lub zaprzestania pełnienia funkcji dieta wypłacana jest 

proporcjonalnie do liczby dni jej pełnienia przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni, a jeden 

dzień to 1/30. 

 

§ 3. 

1. Członkom Komisji Rewizyjnej za pracę w komisji przysługuje dodatkowa dieta za 

każdą przeprowadzoną i zakończoną kontrolę, w wysokości: 

1) przewodniczącemu komisji – 150 zł, 

2) członkom komisji – 75 zł. 

2. Dieta wypłacana jest na podstawie sporządzonego i podpisanego protokołu z kontroli.  

 

§ 4. 

Podstawę do wypłaty diety stanowią listy obecności z odbytych sesji oraz posiedzeń komisji 

podpisane przez radnych, w nich uczestniczących.  

 

§ 5. 

1. Dieta wypłacana jest w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za 

który przysługuje.  

2. Dieta wypłacana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego lub  

w kasie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju.  

 

 



§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju. 

 

§ 7. 

Traci moc Uchwała nr XXXI/188/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 listopada 

2016 r. w sprawie diet radnych.   

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.  

 

       

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz 

zwrot kosztów podróży służbowych. Ust. 6 cytowanego art. 24 wskazuje, iż 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. Wspomniana kwota bazowa wynosi 1.789,42 zł, która po pomnożeniu przez 2,4 

daje kwotę 4294,61 zł i jest to maksymalna wysokość diety przysługująca radnemu w ciągu 

miesiąca w gminach o największej liczbie mieszkańców. Zgodnie z ust. 8 rada przy ustalaniu 

diet bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.  

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974), określa w § 3 pkt 

2 lit. c maksymalną wysokość diety jaka przysługuje w ciągu miesiąca radnemu w gminie do 

15 tys. mieszkańców. Zgodnie z cytowanym przepisem dieta radnego Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój nie może przekroczyć 50% maksymalnej wysokości diety tj. może być ona 

ustalona do wysokości 2147,31 zł (50% * 4294,61 = 2147,31 zł).   

 

Przepisy prawne nie określają minimalnej wysokości diety jaka przysługuje radnemu 

gminy, więc diety obwiązujące zgodnie z uchwałą nr XXXI/188/16 Rady Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój z dnia 25 listopada 2016 r. mieszczą się w granicach prawa, jednak mając na 

uwadze dotychczasowy brak regulacji w stosunku do wzrostu cen, podjęcie powyższej uchwały 

jest uzasadnione.     

 

 


