
UCHWAŁA NR XXXV/275/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet dla radnych Gminy Żarów oraz zwrot kosztów 
podróży służbowych radnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.), w związku z Ustawą z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 
z 2021r., poz. 1834) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021r., poz. 1974) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności 
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 ze zm.), Rada 
Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Od dnia 01 sierpnia 2021 roku ustala się zasady określania wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej 
w Żarowie za udział w każdej sesji i posiedzeniu komisji stałych i doraźnych. 

§ 2. Radnemu Rady Miejskiej w Żarowie przysługuje dieta w wysokości nie przekraczającej 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 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 

§ 3. Ustala się miesięczne diety w następujących procentowych wysokościach, odniesionych do maksymalnej 
wysokości diety określonej w § 2 niniejszej uchwały: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej - 50%, 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 42%, 

3) Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej - 38%, 

4) Radny Rady Miejskiej - 34%. 

§ 4. 1. Wysokość miesięcznych diet, o których mowa w § 3, ulega każdorazowo obniżeniu o: 

1) 50% - gdy radny nie jest członkiem żadnej Komisji, 

2) 25% - gdy radny jest członkiem tylko jednej Komisji, 

3) 15% - za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną na sesji Rady, 

4) 10% - za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną na posiedzeniu Komisji, której radny jest członkiem, 

5) 10% - za każde opuszczenie bez usprawiedliwienia w trakcie trwania sesji Rady, posiedzenia Komisji, której 
radny jest członkiem. 

2. Nieobecność usprawiedliwiona powinna być potwierdzona przez Przewodniczącego Rady lub 
Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady, albo Przewodniczącego Komisji, której radny jest członkiem na 
liście obecności z tego posiedzenia. 

3. Usprawiedliwiona nieobecność radnego na sesji lub na posiedzeniu komisji nie powoduje obniżenia diety. 

4. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się nieobecność z powodu: 

1) pogrzebu członka najbliższej rodziny, potwierdzonego aktem zgonu, 

2) pobytu w szpitalu, sanatorium leczniczym lub przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, stwierdzone 
odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, 

3) przebywania na wyjeździe służbowym w związku z pełnioną funkcją radnego, 

4) wystąpienia przypadku losowego. 

Id: 266A42CB-2BA1-47D9-8625-364906F8A36C. Uchwalony Strona 1



§ 5. 1. Podstawą do dokonywania wypłaty diet jest lista obecności potwierdzona własnoręcznym podpisem na 
sesji lub posiedzeniu Komisji, potwierdzona przez Przewodniczących właściwych Komisji oraz przez 
Przewodniczącego Rady. 

2. Wypłaty miesięcznych diet dokonuje się do 7-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w kasie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie lub przelewem na konto bankowe wskazane przez radnego, na podstawie listy 
wypłat zawierającej naliczenia diet. 

§ 6. 1. Podróże służbowe radnych zleca Przewodniczący Rady. 

2. Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 z późń. zm.). 

3. W przypadku podróży służbowej prywatnym pojazdem samochodowym radnemu przysługuje zwrot kosztów 
przejazdu wg. stawek ustalonych na podstawie 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. z 2002r., Nr 27 , 
poz. 271 ze zm.). 

§ 7. Traci moc Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie zasad 
ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów oraz zwrot kosztów podróży 
służbowych radnych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) 
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 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021r., poz. 1974), radnemu przysługują w ciągu 
miesiąca diety w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców. 

Przy ustalaniu wysokości diet radnych Rada Gminy bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Sporządziła: 

Agnieszka Szykowna 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

i organizacji pozarządowych. 
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