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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, 
poz. 1372,1834), w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974), Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Radnemu przysługuje dieta za udział w pracach Rady Miejskiej , której wysokość ustala się miesięcznie 
w następujący sposób: 

1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 37% maksymalnej wysokości diety; 

2) dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, dla przewodniczącego komisji Rady Miejskiej w wysokości 35% 
maksymalnej wysokości diety; 

3) dla radnego członka więcej niż jednej komisji Rady Miejskiej w wysokości 30% maksymalnej wysokości 
diety, 

4) dla radnego członka jednej komisji Rady Miejskiej w wysokości 15% maksymalnej wysokości diety; 

5) dla radnego, który nie pełni żadnej funkcji i nie jest członkiem żadnej komisji Rady Miejskiej w wysokości 
7,5% maksymalnej wysokości diety. 

2. Maksymalną wysokość diety, o której mowa w ust. 1, określa art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372, 1834). 

3. Diety określone w § 1 ulegają obniżeniu o 100 zł za każdą nieobecność na sesji oraz na posiedzeniu komisji. 

4. Wypłata diet następuje w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest dieta, 
z wyjątkiem miesiąca grudnia, kiedy dieta jest wypłacona do ostatniego dnia danego roku. 

§ 2. Zwrot kosztów podróży służbowych radnych następuje na zasadach określonych w: 

1. 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. Nr 66, poz. 800, z późn. 
zm.), 

2. rozporządzeniu 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. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). 

§ 3. Wysokości diet określone w §1 ust. 1 mają zastosowanie do ustalania wysokości diet od dnia 1 sierpnia 
2021 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXV/255/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych zmieniona Uchwałą  nr XV/189/12 Rady 
Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet 
i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz Uchwałą nr 124/VII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych. 

Id: 086BCEAB-7F19-417A-8877-16D00ADFBA70. Projekt Strona 1



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Z dniem 1 listopada 2021 r. nastąpiła zmiana zapisu art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834). Zmianie uległ przelicznik, który do 31 października 
2021 r. wynosił 1,5 kwoty bazowej, co stanowiło 2 684,13 zł, a od 1 listopada 2021 r. wynosi 2,4 kwoty bazowej, 
co stanowi 4 294,61 zł. Kwota bazowa pozostała bez zmian i wynosi 1789,42 zł. 

Znowelizowane przepisy ustawy o samorządzie gminnym w zakresie diet radnych mają zastosowanie do 
ustalania ich wysokości należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

Z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r 
w sprawie maksymalnej wysokości diet (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974), które uchyla Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy, na 
podstawie którego została podjęta Uchwała nr 124/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 
2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych, regulująca dotychczasowe wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Namysłowie. 

Zgodnie z §3 pkt 2 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, radnemu, w gminie od 15 tys. do 100 tys. 
mieszkańców, przysługuje dieta w wysokości do 75% maksymalnej kwoty diety, co stanowi 3 220,96 zł. 
Dotychczas było to 2 013, 10 zł. 

Stawki Radnych Rady Miejskiej przedstawiają się następująco: 

·przewodniczący Rady 

Obecna kwota diety – 1 744,68 zł  

Kwota diety po podjęciu uchwały – 1 589,00 zł 

·wiceprzewodniczący Rady/ przewodniczący Komisji 

Obecna kwota diety – 939,45 zł  

Kwota diety po podjęciu uchwały – 1 503,11 zł 

Wzrost o 563,66 zł, tj. o 60% 

·radny – członek więcej niż jednej Komisji 

Obecna kwota diety – 805,24 zł  

Kwota diety po podjęciu uchwały – 1 288,38 zł 

Wzrost o 483,14 zł, tj. o 60% 

·radny – członek jednej Komisji 

Obecna kwota diety – 402,62 zł  

Kwota diety po podjęciu uchwały – 644,19 zł 

Wzrost o 241,57 zł, tj. o 60% 

·radny, który nie jest członkiem żadnej Komisji 

Obecna kwota diety – 201,21 zł  

Kwota diety po podjęciu uchwały – 322,06 zł 

Wzrost o 120,85 zł, tj. o 60% 

Ponadto, na mocy przedłożonego projektu uchwały proponuje się wprowadzenie zapisu dotyczącego terminu 
wypłaty diet. 

Projektodawca: Burmistrz Namysłowa 

JN/JC 
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